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ročník XXII

Karel Hynek Mácha
V listopadu roku 2010 si česká kultura připomene významné máchovské jubileum, dvě stě let od
narození básníka, který se stal v mnohém zakladatelem moderní české poezie a jehož vliv je patrný
dodnes. Karel Hynek Mácha se narodil 16. listopadu 1810 na Malé Straně v Oujezdské ulici. Jeho
maminka pocházela z rodiny hudebníků a tatínek, mlynářský pomocník, přišel do Prahy z venkova.
Krátce po jeho narození se rodina, díky neutěšené finanční situaci, přestěhovala blízko čtvrti Na
Františku. Tam Mácha žil do svých 16 let. Potom však jeho tatínek zanechal práce v mlýnech a zařídil
si v jednopatrovém domku U Rádlů na Dobytčím trhu krupařský krámek. Rodina žila v tmavém bytě
za krámkem.
Mladá generace, do níž
patřil i Mácha, byla na
straně
polských
vzbouřenců a po jejich
prohře jim na útěku přes
Prahu poskytovali úkryt a
potraviny. Zde se Mácha
poprvé
setkal
s
revolučními myšlenkami a
s lidmi, kteří se za ně
nebáli
bojovat.
Toto
ovzduší
uspíšilo
dozrávání
mladé
generace. V té době se
zatím české národní hnutí
teprve
rodilo.
Dobrovského
generace
položila
základy,
ale
druhá
generace
obrozenců
z
nich
vyvozovala
praktické
závěry. Naplnili literaturu
ideály svobody i kritikou

společnosti.
Mácha
studoval filozofii a práva.
Byl vášnivým čtenářem a
velmi rád cestoval (došel
pěšky až do Itálie). Rád
n av š t ěv ov a l
č es k á
představení
ve
Stavovském divadle, byl
ochotníkem Kajetánského
divadla. Při zkouškách na
ochotnická představení se
seznámil s Lori Šimkovou,
do
níž
se
vášnivě
zamiloval. Mácha viděl, že
Lori nesplňuje ideál, jaký si
o ženě vytvořil ve svých
představách, a proto, když
přišla do jiného stavu, se
mu do sňatku moc
nechtělo. Odjíždí na roční
praxi
a
dokončení
semestru do Litoměřic.
Po narození jeho syna

Ludvíka slíbí Lori,že si ji vezme. Svatba je určena na 6. listopadu 1836. Z Litoměřic posílá Mácha
Lori mnoho panovačných dopisů, ve kterých jí zakazuje vycházet z domu a pozvat na svatbu někoho
ze své rodiny, vyhrožuje jí, že si ji nevezme. Mácha pomáhal při hašení požáru, velmi se nachladil a
dostal zápal plic. Zavolali doktora, ale Máchovi již nebylo pomoci. Umřel ve věku 26 let, aniž by spatřil
svého syna. Ironií je, že zemřel v den, který měl být jeho dnem svatebním.
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Ze stolu výboru
Oznámení valné hromady Sokola Melbourne Inc.
Valná hromada Sokola Melbourne Inc. se bude konat
v neděli 7.listopadu 2010 od 13.00 hodin v Národním
domě – 497 Queensberry St, North Melbourne.
Pozvánky byly zaslány všem členům poštou.
Pokud jste finančními členy a pozvánku
jste neobdrželi, kontaktujte sekretářku Naďu
Pospíchalovou na tel. 5996 9713 nebo starostku
Markétu Lyell na tel. 0413 852 488.
Program valné hromady je také uveřejněn na
sokolské webové stránce www.sokolmelbourne.com.au
a na nástěnce v Národním domě.
Proxy formuláře musí být obdrženy sekretářkou SMI
nejpozději do 13.00 hodin 6.listopadu 2010.
Dále bychom chtěli upozornit, že valná hromada je
pouze pro současné finanční členy.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Výbor SMI

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

Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš
Narodní dům a na Kvart:
A. Collis, K. Konecny, L. Hejl, J. & C. Vitesnik
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací,
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!
Výbor Sokola Melbourne Inc.

Na shledanou krokodýle......
S Petrem Pukem jsem hrál s malými přestávkami od
roku 1993. Nejdříve v kapele Kupodivu, pak
v Redbacks, Blue Label a nakonec ve Vintage Blue
Music. Hrávali jsme v Sokole, na Šumavě, na
soukromých akcích, několikrát jsme i vycestovali do
Brisbane a do Adelaide.
Petr žil muzikou, do noty jsme si padli dobře. Kromě
neoficiální soutěže kdo bude míc více kytar jsme spolu
strávili stovky večerů, hlavně zkoušením, ale také
nahráváním, mixováním, aranžováním a blbnutím.
Po Redbacks zůstalo CD jako vzpomínka na partu
nadšenců, kteří chtěli ukázat, že se v Melbourne dá
hrát česko-australská country. Blue Label měla ambice
ukázat se světu i ve vizuální formě a tak s pomocí
Petra Tichého, dočasně studujícího režiséra
z Brisbane, vzniklo kromě CD i DVD. Na obou
projektech měl Petr lví podíl, jak CD Redbacků tak Blue
Label vznikly hlavně z jeho iniciativy.
Obdivovali jsme Petrovo nevyčerpatelné úsilí, kdy po
denních šichtách a téměř 4 hodinovém stresu na trase
Chirnside Park-Moorrabin (kde tenkrát pracoval), sedl
k počítači a kytaře a aranžoval, vylepšoval nahrávky,
dohrával a dozpívával vokály do časných ranních
hodin. Petr je totiž takzvaný univerzální muzikant a
takových je málo.
Holt cesty osudu jsou rozličné - Petr se nakonec vrátil
tam, odkud přišel, v Praze mají o jednoho dobrého
muzikanta více a nám - nám tu bude chybět. Mně
rozhodně.
Přemek Kunz
Za Sokol Melbourne děkuji Petru Pukovi za jeho kumšt,
zvukaření při vystoupení hostujících hudebníků
v Národním domě a spolupráci vůbec. Přejeme jemu a
jeho ženě Nadě, aby se jim v Čechách líbilo a dařilo a
hlavně aby jim nikdy nedošel Petrův humor a chuť
zpívat a hrát.
Markéta Lyell

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au

KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY
V SYDNEY

Vážení krajané,
v průběhu posledního roku se často spekulovalo o
budoucí existenci Generálního konzulátu v Sydney.
Mnozí z vás jistě slyšeli různé, často protikladné
informace. Rádi bychom uvedli tyto informace na
pravou míru.
Po původním rozhodnutí vlády z října minulého roku o
uzavření Generálního konzulátu v Sydney došlo
k přehodnocení celé situace. Jsme velice rádi, že Vám
nyní můžeme sdělit, že zastupitelský úřad ČR v Sydney
i nadále zůstává.
V souvislosti s finančními škrty, které je česká vláda
nucena činit, dochází ovšem ke změně ve velikosti a
formě tohoto zastoupení. Generální konzulát byl podle
Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích přeměněn na
Konzulát a počet zaměstnanců se výrazně snížil.
Pevně věříme, že se tyto úspory nijak neprojeví
v
úr ov ni
konzulárních
sl užeb,
které
poskytujeme veřejnosti.
Závěrem bychom rádi využili této příležitosti a
poděkovali všem krajanům za podporu, kterou jste nám
v průběhu celého roku projevovali a i díky které bylo
zastoupení ČR v Sydney zachováno.
S přátelským pozdravem
Ing.Pavel PITEL
konzul

Specials do Prahy a Vídně
Letenky a zájezdy do celého světa
Emirates letí přímo do Prahy

Volejte Evu Jančík
488 Centre Rd, Bentleigh 3204
Tel: 03 9563 9122
Mob. 0413 499 321
Email:- eva@bentleigh.net
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VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V CANBEŘE

UPOZORNĚNÍ PRO KRAJANY
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky dne
13.9.2010 rozhodlo o ZRUŠENÍ KONZULÁRNÍHO
ÚSEKU na zastupitelském úřadu v Canbeře – a to od
1.října 2010.
Z prováděcí instrukce vyplývá, že zastupitelský úřad
v Canbeře s okamžitou platností UKONČUJE:
přijímání žádostí o udělení víz k pobytu na území
ČR nad 90 dnů
přijímání žádostí o vystavení cestovních pasů
s biometrickými prvky
Ke dni 30.9.2010 dále zastupitelský úřad v Canbeře
UKONČUJE:
nabírání jakýchkoliv jiných podání
a konzulárních žádostí (např. ověření podpisu,
ověření kopie, žádost o vystavení matričních dokladů
atd.)
Chcete-li na zastupitelském úřadu v Canbeře podat
konzulární žádost do 30.9.2010 (nikoliv však žádost
o vydání cestovního pasu s biometrickými prvky),
kontaktujte prosím zastupitelský úřad na
telefonním čísle 6290 1386 pro domluvení osobní
schůzky !
Od 16.9.2010 (pro přijímání žádostí o vystavení
cestovních dokladů s biometrickými prvky),
respektive od 30.9.2010 (pro ostatní konzulární
žádosti) bude třeba všechny žádosti vyřizovat
prostřednictvím konzulární mise České republiky
v Sydney.

Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
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Dilema neboli dvě Vlasty Šustkové
První Vlasta je autorka článku „Ohlížení za životem
Slávka Hájka“ v říjnovém čísle KVARTU. Je to
skutečně nádherný článek. I ti, kteří Slávka neznali
osobně, si z něho něco odnesli. Byl to článek poučný,
humorný a podaný s citem.
Druhá Vlasta je autorka článku „ Dvě výzvy pro
melbournské krajany“ v
posledním čísle
ČECHOAUSTRALANA. Myslím si, že vhodnější titul by
byl
„Vlasta
tropí
neplechy“.
Nevím, co chtěla tímto článkem docílit, snad
sjednocení naší komunity. V tom případě bych řekl, že
podle mého úsudku docílí pravý opak. Ale o to mně
nejde. Vadí mi, že všechny její body nejsou založené
na skutečnosti a na to má naše komunita nárok. Tak se
na
to
podívejme
bod
po
bodu.
Prvně na pozici našeho spolku. SOKOL MELBOURNE
INC. již mnoho a mnoho let nemá nic společného
s CZECHOSLOVAK SOKO L GYMNASTIC
ASSOCIATION. Dnes jsme docela jednoduše ethnický

Bohemia Cakes - A Taste of Europe
342 Highett Road Highett Tel.:9553 6775
Navštivte naši cukrárnu v Highett.
Vyrábíme vysoce kvalitní pečivo, zákusky a páje.
Příjemná obsluha a výborná káva nezklamou
Vaše očekávání. Používáme jen nejlepší suroviny.
Nepoužíváme ve výrobě žádná umělá barviva
ani polotovary.
Otevřeno od úterý do neděle 8am - 5.30pm
Na Vaši návštěvu se těší
Hanika a Martin

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

Mob: 0417 382 147
Fax: 9663 6842

spolek Čechů a Slováků. Slovo SOKOL
zůstal
v našem titulu rozhodnutím valné hromady 21.8.1994,
která odhlasovala změnu na Incorporated Association.
A teď k cvičení. Nedostatek zájmu o cvičení opět není
nic nového. Cituji z Historie Sokola Aleše Nebeského:
Valná hromada 11. září 1982.....na pravidelných
pondělních cvičení byla jediná žena,...v nejlepším
případě tři, žadstvo 2 až 3. ....na valné hromadě
12.8.1990. J.Tůmová znovu konstatuje, že zájem
o cvičení je minimální. Tedy nezájem o cvičení není nic
nového. Výbor se několikrát pokusil o změnu. Nedávno
jsme měli ve čtvrtek i profesionální slečnu, která cvičení
vedla, ale po slibném začátku zájem brzo odpadl,
a akce skončila. Pravda je jednoduchá, o cvičení
prostě není zájem.
Další perlička článku Vlasty Šustkové je: ..“hlavně že
v baru řinčí příjem z akoholu.“ Nechci se nad tím
zdržovat, ale je velmi důležité, aby si naše komunita
jednou provždy uvědomila, že náš spolek absolutně
nemůže existovat z příjmů čistě krajanských podniků.
Buďme rádi, že jiné organizace mají zájem si
pronajmout náš Národní dům.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: 47 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
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Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
A teď ke KVARTU. Ve finančním roce 2008/2009 tisk
a poštovné KVARTU minus dary na KVART skončily
prodělkem kolem 8 000 dolarů. To je ovšem
neudržitelné. Výbor zjistil, že hodně členů má přístup
na internet a může si přečíst KVART na sokolské
webové stránce, a jiní zase pravidelně navštěvují
Národní dům, a mohou si tam KVART vyzvednout, a že
by se tímto způsobem snížil náklad. Toto bylo všem
členům vysvětleno dopisem a uveřejněno v březnovém
čísle Kvartu. KVART je stále zasílán každému, který si
o to požádal. Jen tak pro zajímavost, v minulém
finančním roce bylo pouze 60 dárců na KVART, ( 20
členů). Další bod je otázka ... nesprávně ustavených
proxy hlasů na valné hromadě. Skutečně nevím, co
paní Šustková tím myslí. Hlavní důvod pro proxies je
umožnit členům, kteří se nemohou dostavit osobně,
zaznamenat svá přání a mít možnost hlasovat.
Mimochodem, proxies byly pouze nutné třikrát za
posledních 15 let, 12krát byl pro každé místo pouze
jeden kandidát. Rovněž, volby v roce 2007 byly pod
kontrolou nezávislé firmy, která nenalezla žádné
abnormality. A k věci návštěv, (úterý, čtvrtek, zábavy)
bych chtěl pouze upozornit, že z pravidelných
čtvrtečních návštěvníků nám za posledních 15 let
odešlo na lepší svět přes čtyřicet. Poslední bod je: „co
se bude starému výboru líbit....“ Moje odpověď je
jednoduchá, jsou-li nějaké problémy s vedením
spolku, pak to není vina výboru, ale vina zbytku
naší komunity, která umí jenom kritizovat, a není
schopná dodat nové, schopné a dobrovolné síly!!!!

ČEŠTINA PRO DĚTI V NÁRODNÍM DOMĚ
Čeština interakční metodou, neboli sobotní zpívání a
hry pro děti, je zase v plném proudu. O její popularitě
svědčí vysoká návštěvnost českých rodin. Nejčastěji se
jedná o smíšená manželství a právě tito rodiče pociťují
potřebu český jazyk rozvíjet mimo domov. Od února
tento program navštívilo celkem 23 rodin a pravidelně
se schází přes dvacet dětí. Myšlenka tohoto programu
vznikla na konci listopadu loňského roku, když jsme se
zúčastnili semináře pro výchovu biligvních dětí. Cestou
domů ze semináře jsem konstatovala, že by bylo dobré
kdyby v Melbourne bylo nějaké zpívání pro děti
spojené s dalšími aktivitami, kde by si děti mohly
rozvíjet češtinu formou hry. Moje kamarádka mi na to
odpověděla rychlou otázkou: „Proč tedy něco
nezorganizuješ?”. Chtěla jsem, aby český jazyk pro ně
obživl a ony si ho spojovaly se zábavou, hrami,
kamarády – prostě aby našly uplatnění pro náš
mateřský jazyk i mimo domov. Samozřejmě, že
v dnešní době máme všichni nejenom spoustu
krásných knížek, ale i nesčetnou sbírku CD a DVD a
také přístup k internetu. Navštěvují nás příbuzní a tím
úplně nejlepším způsobem rozvoje jazyka je dovolená
v České republice. Zde si ale děti znalosti pouze
utužují a prohlubují, základy, cit a lásku k jazyku v nich
musíme pěstovat od ranného dětsví my sami a to platí
všude na světě. Proto vznikla i Česká škola bez hranic.

Co je Česká škola bez hranic?
Fred Rosenfeld

Vánoční cukroví
$40/kilo
objednávky na tel. 9807 2326
Pro velký zájem, prosíme, objednejte si tradiční
české vánoční cukroví již v listopadu,
nejpozději však do 5.prosince.
Cukroví je možné si vyzvednout od 19.prosince
(nebo podle dohody).

ČŠBH je občanské sdružení sdružující České školy
bez hranic zakládané po celém světě. Česká škola bez
hranic zajišťuje výuku češtiny v zahraničí pro děti od 18
měsíců do 15 let, které vyrůstají ve vícejazyčném
prostředí.
Myšlenka vznikla v Paříži na podzim roku 2003,
z podnětu Lucie Slavíkové-Boucher. Nejprve zde byla
pořádána první jazyková setkání v češtině pro děti.
Z této iniciativy postupně vznikla současná
mezinárodní síť škol s vlastním návazným vzdělávacím
systémem.

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

Koncepce
Výuka je pojata v duchu metody „total immersion„,
kdy se dítě po dobu těchto aktivit ocitá v prostředí, kde
se mluví výhradně česky. Vzhledem k tomu, že tyto děti
většinou vyrůstají v bikulturním prostředí, je to pro ně
nejpřirozenější způsob, jak si osvojit jazyk. Tento
přístup, zásadně odlišný od klasické školní výuky cizích
jazyků, která se především opírá o překládání
jednotlivých slov, dítěti umožní rychlejší rozšiřování
slovní zásoby, navíc v určité situaci. Dítě tak chápe
rychleji i jazykovou strukturu.
Tato metoda je velmi podobná výukové metodě
doporučované v současnosti Evropskou unií: výuka
alespoň jednoho předmětu v daném cizím jazyce:
"Výuka předmětu v cizím jazyce, začleněná do výuky
cizího jazyka (CLIL) v evropských školách je založena,
dle didaktického výzkumu cizích jazyků, na několika
mimořádně důležitých metodologických principech. Pro
člověka, který se učí cizímu jazyku, je nutné být
zasazen do autentické komunikační situace.“
Více o bilingvismu
„Vícejazyčnost (bilingvismus) je schopnost mluvit
dvěma jazyky, schopnost komunikovat pomocí jak
prvního, tak i druhého jazyka“ (Pedagogický slovník.
Praha : Portál, 2001).
Bilingvismus nicméně neznamená pouze schopnost
dokonale mluvit ve více jazycích, ale také schopnost
vstřebat odlišnou kulturu, tradice a zvyky, a tímto se
právě prostřednictvím jazyka identifikovat s jinými
národy. V tomto kontextu je pojem bilingvismus klíčový
i pro Čechy žijící v zahraničí, a to jak z hlediska
integrace do jiné společnosti, mnohem více ale
z hlediska uchování a předání vlastní identity.
Přirozený bilingvismus, neboli fakt, že se dítě učí
jazykům zároveň (simultánně) od svých rodičů a
získává tím de facto dva mateřské jazyky, je tedy
určující pro rozvoj bikulturální společnosti.
Dítě má největší schopnost osvojit si řeč, jak po stránce
strukturální, tak po stránce zvukové, v období hned po
narození do věku 8-12 let. Z hlediska jazykových
schopností je tato etapa neopakovatelná. Z tohoto
pohledu je tudíž přirozený bilingvismus, tedy přirozené
dvojjazyčné prostředí, pro dítě nejlepší a nejefektivnější

Při bilingvní výchově je nicméně nutné dodržovat
některá pravidla. Mezi ta nejzákladnější patří:

princip "jedna osoba – jeden jazyk"
Aby se dítě lépe orientovalo a aby jazyky
vzájemně nezaměňovalo, měl by s ním každý z
rodičů důsledně hovořit jen jedním jazykem, a to
tím svým, v němž byl sám vychován.

tzv. "rodinný" jazyk
Jestliže oba rodiče ovládají oba jazyky, měli by
se spolu dohodnout na tzv. "rodinném" jazyku,
tj. jazyku, kterým se bude hovořit u stolu nebo při
společné hře, tedy v situacích, kdy by měli
rozumět všichni zúčastnění a kdy by nikdo neměl
zůstat vyloučen.
Více naleznete na internetových stránkách: http://
www.evalabusova.cz/clanky/kdyz_se_doma_mluvi.php
www.csbh.cz
Na závěr bych chtěla použít slova iniciátorky myšlenky
a zakladatelky České školy bez hranic v Paříži Lucie
Slavíkové-Boucher: "Všem z vás, kteří jste se
k vícejazyčné výchově rozhodli, a všem těm, kteří se
k tomu chystáte, přeji upřímně pevné nervy, výdrž
a hlavně úspěch. Je to proces dlouhodobý, ale jak sami
uvidíte, smysluplný a obohacující pro všechny
zúčastněné".
Pokud se chcete připojit i vy v Melbourne, kontaktujte
Zuzanu Vasitch 0413 032 366. Sejdeme se opět 6.
a 20. listopadu od 10 hodin.
Zuzana Vasitch

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
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Převzato z ČTK
Čeští občané nejčastěji souhlasí
se sociálnědemokratickými politickými názory. Celkem
36 procent dotázaných uvedlo, že s tímto názorem
souhlasí nejvíc, případně na druhém místě. Teprve na
dalších místech se umístily liberální a konzervativní
názory, se kterými souhlasí zhruba čtvrtina a pětina
dotázaných. Vyplývá to z průzkumu agentury CVVM,
který se uskutečnil v září na vzorku 2014 lidí starších
15 let.
Lidé měli odpovědět na otázku: "S jakým obecným
politickým názorem nejvíce souhlasíte? A s jakým
z dalších obecně politických názorů se dále
ztotožňujete?"
Poměrně často se ve druhé volbě objevoval ekologický
názor, který uvádělo 11 procent lidí, ačkoli jako první
volbu, se kterou se nejvíc ztotožňují, ho uvedlo jen
sedm procent lidí. Agentura CVVM konstatovala, že i
když jde v případě konzervativních a liberálních názorů
o historické protipóly, v českém prostředí se často
směšují a navzájem prolínají. Například stoupenci ODS
a TOP 09 se shodně častěji označují za liberály i
konzervativce.
Pátým názorem, ke kterému se lidé hlásili, je
křesťanskodemokratický, následovaný socialistickým a
komunistickým. Mezi oběma posledně zmíněnými
existuje podle CVVM výrazný průnik a například
příznivci KSČM kromě svého komunistického názoru
uváděli velmi často také názor socialistický.
CVVM zjistilo, že ve srovnání s předchozími průzkumy
z let 2008 a 2009 klesá sklon lidí ztotožňovat se
s některým základním politickým názorem.
Průzkum CVVM zjišťoval i postoje k některým otázkám,
které souvisí s politickou orientací. Například 57
procent lidí si myslí, že stát má zaručit, aby práci dostal
každý, kdo chce pracovat. Jen necelá pětina zastává
názor, aby se každý o získání práce postaral sám.
Také 60 procent lidí si myslí, že o sociální zabezpečení
se má postarat stát. Zato téměř polovina lidí soudí, že
to, co společnost vyprodukuje, by se nemělo dále

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

znovu přerozdělovat a každý má mít tolik, kolik vydělá.
Podle CVVM lze zjednodušeně říct, že v sociální
oblasti občané chtějí, aby se stát o ně postaral v nouzi
či problémech, ale představa rovnostářství v platech se
jim nezamlouvá.
V hospodářství dává veřejnost přednost smíšené tržní
ekonomice, kde stát především dohlíží a usměrňuje
ekonomický vývoj a velké firmy, ale nemusí být
dominantním vlastníkem. Polovina lidí si myslí, že
velikost soukromého vlastnictví by neměla být
omezována.
Premiér Petr Nečas
se ve sněmovně zastal činnosti protikomunistické
odbojové skupiny bratří Mašínů. Uvedl, že komunistický
režim vedl v 50. a počátkem 60. let občanskou válku
proti obyvatelům tehdejšího Československa, a ti proto
měli právo hájit svoji svobodu i násilím.
"Komunistický režim vedl válku proti svým vlastním
občanům a člověk v určité situaci má právo hájit svoji
svobodu za použití i násilných prostředků," uvedl
Nečas.
Reagoval tak na dotaz poslance ČSSD Ladislava
Šincla, zda se Nečasovo označení spolubojovníka
Mašínů Milana Paumera za rovného a čestného
člověka, který vykonal hrdinský čin, vztahuje i na zabití
dvou policistů, z nichž jeden byl spoutaný. Podle Šincla
se dopouštěli trestných činů vražd, loupeží, únosů,
žhářství. Nečasova slova si poslanec vykládá jako
veřejnou podporu násilí.
Nečas k tomu uvedl, že nemá důvod na svých
názorech cokoli měnit. Režim, který byl
v Československu nastolen po únoru 1948, považuje
za zločinný. Připomenul, že komunistické represe
připravily o život tisíce lidí a statisíce byly
perzekuovány. Poznamenal, že při demagogickém
výkladu by mohli být trestně postihováni i aktéři
atentátu na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha, neboť protektorát nebyl
ve válečném stavu s Německem.

Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030

8

Tel: 02 9581 0111, Fax: 02 9371 9635

S politickou situací je nyní spokojeno
30 procent lidí, což je nejvíc od sněmovních voleb
v roce 2006. Přesto většina veřejnosti - 59 procent
dotázaných - nevěří tomu, že výsledky voleb přinesou
České republice politickou stabilitu. Uvedla to agentura
STEM na základě svého zářijového výzkumu, jehož
výsledky má ČTK k dispozici. Zhruba polovina lidí se
domnívá, že personální změny, které nastaly
v souvislosti s volbami, zvýšily českou politickou kulturu.
Před květnovými volbami bylo s politickou situací asi 90
procent lidí nespokojeno. Po volbách jsou podle STEM
spokojeni "pochopitelně především 'vítězové' voleb,
voliči stran tvořících vládní koalici". "Není to ovšem
spokojenost jednoznačná, v případě voličů ODS a TOP
09 dosahuje asi dvou třetin, mezi voliči Věcí veřejných
poloviny" lidí, uvádějí autoři výzkumu.
Česká republika plánuje posílit
svůj kontingent v Afghánistánu o 200 vojáků, v příštím
roce by jich tam tedy mělo sloužit 730. Informace ČTK
potvrdil ministr obrany Alexandr Vondra (ODS). Podle
dostupných informací by do Afghánistánu měli znovu
odjet příslušníci speciálních sil, má jich být asi sto. Elitní
jednotka z Prostějova již v této zemi operovala, do
konce loňského roku bojovala proti ozbrojencům hnutí
Taliban. Opoziční ČSSD se Vondrův plán nelíbí.
Po nesouhlasu levice, která ve sněmovně zablokovala
další působení speciálních sil v neklidné asijské zemi,
se navrátili zpět do vlasti. V letošním roce je
v Afghánistánu prostějovských specialistů pouze asi
dvacítka, chrání český zastupitelský úřad v Kábulu.
Sociální demokraté by navýšení kontingentu
nepodpořili. Ani nyní nejsou v Afghánistánu stavy
vojáků naplněny, řekl ČTK stínový ministr obrany ČSSD
Petr Hulinský.
Vojáci prostějovské speciální skupiny si během svého
nasazení ve spojenecké operaci Trvalá svoboda
vysloužili uznání svých amerických kolegů.
V současnosti v Afghánistánu pracuje 520 příslušníků
české armády, upřesnilo ministerstvo obrany. Webové
stránky armády uvádějí číslo 533. Většina z vojáků
působí v provinčním rekonstrukčním týmu v provincii
Lógar, čeští piloti vrtulníků se svými stroji pomáhají
přepravovat spojenecké i afghánské jednotky, další
vojáci působí na základně Bagrám necelých 50
kilometrů severně od Kábulu.
***

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

VÁNOČNÍ KONCERT
v Národním domě
presented by Ivana Snaidr
Works by HAYDEN, BETHOVEN and CORELLI

Larissa Weller .....violin Ivana
Snaider .... cello
Marta Majka .... piano/harpsichord
Stephanie Andrews.... flute
v neděli 21. listopadu v 15.00 hodin
Czech House
497 Queensberry street North Melbourne
Tikets $ 25.- including refreshments
book by phone 9645 9879 or at the door

S hlubokým smutkem oznamujeme, že
30. září 2010
tragicky zemřel manžel, táta, dědeček
a kamarád

Franta Fialka
Zůstane velmi postrádán.
manželka Jana,
děti Jenny a Andrew,
snacha Szara a zeť Grant,
vnoučata Charlotte a Thomas

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

Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

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

SILVESTR
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NOVINKA – NEPŘEHLÉDNĚTE

Oslavte s námi závěr starého roku
a protančete se do veselejšího,
úspěšnějšího a nového roku 2011

ČEŠTINA PRO DĚTI
INTERAKČNÍ METODOU
K tanci a poslechu hraje Studio 4 pod taktovkou
kapelníka Pavla Tyla
Večeře - Svíčková s knedlíkem, obložené talíře a
šampaňské na půlnoc,

Vstupné s večeří $55
REZERVACE NUTNÁ

tento rok v Národním domě
každou druhou sobotu od 10 do 12 hodin
6. a 20. listopadu
zpívání, říkadla, hry, tanec
(za doprovodu jednoho z rodičů)

nejpozději do 5.12.2010
na tel. 9807 2326
nebo mob. 0413 852 488

vhodné pro děti už od 6 měsíců
i pro ty nejstarší
znalost češtiny není podmínkou
vstupné $5 na rodinu / za návštěvu

Srdečně vás zveme na

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

Tradiční vánoční oběd
Polévka, bramborový salát s řízkem
a vánoční cukroví s kávou
V neděli 19. prosince od 12.00 hodin
Cena $18
Rezervace nejpozději do 16.12.
na tel 9807 2326

Obědy v Sokole
Úterý 9.11. - Řízek s bramborovou kaší, salát
Úterý 16.11. - Segedínský guláš s knedlíkem
Úterý 23.11. - Vepřo-knedlo-zelo
Úterý 30.11. - Hovězí pečeně, koprová omáčka,
knedlík
+ polévka a zákusek s kávou

Oznámení o bohoslužbách
na Šumavě
Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,
tj. 7.listopadu, 5. prosince…od 11.00 hodin
Po mši následuje malé občerstvení.

Playgroup pro česky mluvící rodiče a jejich děti

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Scházíme se každý pátek ráno od 10 do 12 hod.
v Alma Road Community Centre, 200 Alma Rd.,
East St Kilda.

Adresa: Locks Way, Belgrave South,
Telefon: 9754 5159
Melway 84 J5

Prijďte se i vy podívat mezi nás. Všichni jsou vítáni.
Kontakt: : Martina Smith (0423 678 491),
Katka Hargraves (0432 279 910)
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

Mikulášská
taneční zábava
v sobotu

4.12.2010
od 20.00 hodin
Na programu je večeře od 18.00hod.,
tombola a příchod Mikuláše
K poslechu a tanci hraje

Studio 4
Vstupné $10 Večeře $18
Rezervace na tel. 9807 2326

(přinesete-li si nadílku, označte ji čitelně jménem
a příjmením)

Sláva buď Bohu našemu
i Mikuláši svatému
a také svaté Barborce,
ať nám naklade v komůrce!
Přijďte potěšit Mikuláše nějakou českou
písničkou nebo básničkou,
kterou jste se naučili doma s rodiči.
Zveme malé i velké do Národního domu na
dětskou

Mikulášskou nadílku,
5.prosince 2010
od 15.00 hodin

Čeká vás soutěž v kreslení, vánoční koledy,
zimní hádanky a nadílka od Mikuláše a anděla.
Vstupné za rodinu je $10, v ceně je nadílka pro
každé dítě. Pokud přinesete ještě vlastní
nadílku, čitelně ji označte jménem a příjmením
dítěte.
Občerstvení bude možné koupit v baru,
k prodeji budou zákusky.

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

9791 5500



ENGINES



PANELS



MECHNICAL PARTS



FREE FAST DELIVERY



CHECK OUR SERVICE & PRICES



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 LISTOPAD 2010
KAŽDÉ
ÚTERÝ
KAŽDÝ
ČTVRTEK
KAŽDÝ
ČTVRTEK

OBĚDY
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

Cena $20

KÁVA A ZÁKUSEK, KARTY - Penzisti

12:00

SWING PATROL – LEKCE SWINGU
Lekce od 18.30

Tancování od 21.30

Cena $10

Neděle
14. listopadu

Argentýnské Tango

Pátek
19. listopadu

Brazlian Rhythms: A Night of Forro & Samba Rock

Neděle
21. listopadu

Vánoční koncert – Ivana Šnaidrová

Pátek
26. listopadu

Sorelli - Django's Gypsies

Sobota
27. listopadu

Disco - Dziupla

Neděle
28. listopadu

Sorelli - Yvette Johansson

Lekce od 17.30 hod.

Tancování od 19.00hod

Rezervace Luciano tel. 0430 222 146

Rezervace tel. 9645 9879

Rezervace tel. 9361 2051

Cena $15

Cena $24/22

Cena $20

Rezervace tel. 0403 947 836

Sobota
4. prosince

Mikulášská zábava - Studio 4

Neděle
5. prosince

Mikulášská nadílka

Večeře $18 od 18.00hod

Cena $10

Cena $25

Rezervace tel. 0403 947 836

Rezervace tel. 9807 2326

Cena $24/22

Cena $10

Vstupné za rodinu je $10, v ceně je nadílka pro každé dítě.

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
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