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Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY
V SYDNEY
Dobrý den,
rádi bychom Vás touto formou informovali o nové
službě nabízené Ministerstvem vnitra ČR Zprostředkování kontaktu na jiného občana ČR.
Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana
staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti.
Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné identifikaci, kdy
Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje
osoby, která ji hledá.
Na základě častých dotazů naší krajanské komunity po
kontaktních údajích svých příbuzných či známých je
toto jistě vítanou službou.
Podrobná informace o podání takovéto žádosti je
uvedena na následující stránce konzulátu:
http://www.mzv.cz/sydney/cz/konzularni_informace/
ostatni_informace/zprostredkovani_kontaktu.html
S pozdravem
Michael BRODSKÝ

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

Ze stolu výboru
A další rok je za námi….kam se poděl rok 2010?
Doufáme, že i pro Vás byl tento rok úspěšný a máte
na něj krásné vzpomínky, tak aby Vám nikdy rok 2010
nevymizel z paměti. Některé prožité chvíle byly
radostné, jiné hodně smutné, ale pokud jsme se o ně
mohli podělit s přáteli a rodinou, byly to okamžiky
prožité jak se patří. Děti povyrostly, nám možná
přibyla další vráska a nebo jeden či dva šedivé vlasy
a do alb jsme zařadily spoustu nových fotografií.
I v Národním domě se celý prosinec fotografové
předháněli kdo si zvěční nejvíce beztak
nezapomenutelných zážitků – na Mikulášské zábavě
pro dospělé, Mikulášské nadílce pro děti, na
vánočních obědech, vánoční večeři a nakonec
o silvestru kdy jsme společně přivítali nový rok 2011
a popřáli jsme si hodně úspěchů a zdraví. A to
přejeme také všem našim čtenářům.
Na nedělním a úterním vánočním obědě a večeři se
sešlo rekordní číslo krajanů – téměř 150 a Mikuláše
přišlo navštívit 60 dětí a 115 dospělých.
Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš
Narodní dům a na Kvart:
E. Kadlecová, V. Pavlíčková, L. Valdenová, M. Virsik,
K. Zahra.
Zvláštní poděkování patří také naší skupině
čtvrtečních penzistů, kteří Sokolu darovali 2000 dolarů
a manželům Robešovým, kteří nám darovali mnoho
krasných rostlin.
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací,
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!
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
Mikulášská zábava

3

Silvestr

K tanci a poslechu nám hrálo Studio 4

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

Black Rose
Dámské krejčovství v Glen Iris
Specializace:

Svatební šaty

Šaty pro matky nevěst
a ženichů

Družičky

Úpravy oděvů
Volejte Judith Penak 9824 6655, 0421 493 051

316 Tooronga Rd, Glen Iris
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Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

Pro děti a rodiče

Mikulášská nadílka v Národním domě
Při svém pobytu v Austrálii jsem měla možnost prožít si
tradiční Mikulášskou nadílku, která se uskutečnila
5.12.2010 v Národním domě v Melbourne.
Společně se svými vnučkami a jejich rodiči, jsem
strávila krásné odpoledne v předvánočním čase. Bylo
milé vidět jak se dokáže sejít velká česká komunita a
společně si posedět a popovídat a prožívat se svými
dětmi starou českou tradici mikulášské nadílky.
Odpoledne mělo i svůj program, všichni jsme si
zazpívali vánoční píseň "Rolničky" a také některé
české koledy, děti malovaly pro Mikuláše obrázky a
soutěžily v hádankách a děti z různých kroužků
(Sobotní zpívání, Česká skupinka, taneční dvojice
z Ballaratu, Česká školička) měly připraveny vystoupení. Natěšené děti předváděly co se naučily, byly
prostě úžasné a od publika vždy sklidily potlesk.
Nejvíce očekávaným okamžikem byl příchod
Mikuláše, čerta a anděla a rozdávání balíčků, které měl
Mikuláš pro děti připravené. Děti, některé v náruči
svých rodičů, prožívaly různě emotivně tento okamžik.

Chtěla bych ještě vyjádřit svůj obdiv a dík všem, kteří
připravili toto báječné odpolední setkání a kteří se
věnují tomu, aby se české tradice udržovaly i daleko za
hranicemi České republiky a tím vlastně podporují
rozvoj českého jazyka a setkávání české komunity.
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a v roce
2011 jen samé radosti, pohodu a hlavně hodně zdraví
a úspěchů.
Babička Dáša (Praha-Melbourne)
***
Ti co byli hodní se čerta nebáli

Playgroup pro česky mluvící rodiče a jejich děti

A00 544 63N

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

Tel: 03 9749 3195
Mob: 0413 456 806
Mob: 0413 852 488

Prijďte se i vy podívat mezi nás. Všichni jsou vítáni.
Kontakt: : Martina Smith 0423 678 491
nebo martina.smith@iinet.net.au

email: csacs@aapt.net.au
P.O. Box 8448, Tarneit Vic 3029

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
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Nápady nejen pro malé cestovatele po ČR
Plánujete dovolenou v České republice? Připravili jsme
pro Vás několik nápadů, které doporučují maminky
s dětmi. Určitě si zde najdou své i tatínci a cestovatelé
bez dětí. Každý měsíc se můžete těšit na další
doporučená místa v ČR, která by neměla ujít Vaší
pozornosti.
Nezapomeňte i Vy se s námi podělit o své zážitky.
Díky tomu, že jsem pár let vlastnila cestovatelský
magazín, sepsala jsem pro cestovatele mnoho
doporučení. Budou se ale bezesporu v mnohém lišit od
doporučení, které bych ráda dnes směřovala všem,
kteří se chystají do České republiky s malými dětmi.
Jako máma osmiletého kluka a ani ne dvouleté dcery
stojím při pravidelných návštěvách Čech před otázkou
Co s nimi... podnikat. A věřte, že toho bylo za těch osm
let poměrně dost. Zde mám tedy pár tipů, které nám
v paměti utkvěly nejvíce a které si možná rádi
zopakujeme.
Aquapark Čestlice – je největším vodním světem
v Evropě a najdete ho jen 6 km za Prahou. (autem
dojedete snadno z dálnice a pokud cestujete městskou
dopravou, od metra jezdí pravidelné autobusové
spojení přímo k aquaparku). Pro ty úplně nejmenší je
připravena celá řada malých bazénků s klouzačkou,
brouzdalištěm, pro větší je tu potom Palác
dobrodružství, samostatný palác plný tobogánů,
velkých klouzaček a vstup do venkovního prostoru, kde
se můžete nechat nést prudkou vodní řekou. Pro ty,
kteří dávají přednost odpočinku, je tu celá řada výřivek,
saun, líná řeka, velký bazén a samozřejmě restaurace.
Sama jsem byla aquaparkem natolik nadšená, že jsem
do jeho prostor vytáhla celou svou rodinu v rámci jedné
dovolené hned dvakrát. Pokud budete o návštěvě
uvažovat, doporučuji prozkoumat jejich stránky
www.aquapalace.cz a využít slev, které jsou nabízené
v některé všední dny a v době mimo sezónu.

Prachovské skály – tak tuto výpravu doporučuji
rodinám s kapánek staršími dětmi. Pokud se do této
chráněné oblasti nedaleko Jičína vydáte, můžete si
vybrat ze dvou okruhů. První měří asi 1,5 km, druhý 5
km. V obou případech se projdete mezi
monumentálnimi skalami, vystoupíte na vyhlídky,
odkud si můžete prozpěvovat známou Horolezci,
horolezkyně, horolezčata, nelezte na skálu, co je
hodně vysoká... Nám se při zdejší vycházce dokonce
povedlo najít skálu, na které seděl Vašek z filmu Jak
dostat tatínka do polepšovny. Více informací najdete
na http://www.prachovskeskaly.com/
Dinopark – zábavný park plný dinosaurů jsme
navštívili v Plzni. Nedávno jsem zjistila, že tyto parky
najdete i v Ostravě, Vyškově a v Bratislavě. Návštěva
parku není sice na celý den, ale jistě přinese vašim
dětem zábavu a pár informací o životě dinosaurů.
Kromě nejrůznějších druhů dinasaurů, čeká na děti
také 3D kino, ve kterém se pochopitelně promítá film o
dinosaurech. Více inf ormací naj det e na
www.dinopark.cz POZOR – v zimních měsících je
Dinopark zavřený.
Divadlo Spejbla a Hurvínka – kdo by z nás dospělých
neznal Spejbla a Hurvínka. Při jedné z návštěv jsem se
rozhodla, že nechám tyto dva populární chlapíky
představit i svému synovi. Ten sice při jeho divadelní
premiéře trochu protestoval (byly mu 4 roky),
ale představení se mu potom moc líbilo. Divadlo
pořádá představení nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Program a veškeré informace najdete na
http://www.spejbl-hurvinek.cz/
Krásné cestování Vám přeje Gabriela Pavesková

Oznámení o bohoslužbách
na Šumavě

Vyučujeme hře na klavír

Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,
tj. 6.února, 6. března…od 11.00 hodin

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.

Po mši následuje malé občerstvení.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Adresa: Locks Way, Belgrave South,
Telefon: 9754 5159
Melway 84 J5

děti od pěti let i dospělé.

Marie Baumová,
tel: 9764 3342

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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Další pěkná neděle v Národním domě

Vánoční a novoroční smír

Dvacátého prvého listopadu se opět pořádal v našem
Národním domě koncert klasické hudby. Tentokrát pod
rouškou vánoční nálady.
Kvarteto Ivany Snaidrové jako vždy navodilo příjemné
chvíle mezi návštěvníky koncertu. Krásné tóny třech
známých hudebních veličin Beethovena, Haydna a
Corelliho splnily očekávané. Díla těchto slavných
skladatelů ovládla celé prostředí Sokolského Národního domu. Není pochyb, že všichni návštěvníci stoprocentně prožívali každý okamžik tohoto nedělního
odpoledne, na čemž měly největší zásluhu naše čtyři
umělkyně Ivana Snaidrová, Marta Majka, Larissa
Weller a Stephanie Andrews. Na závěr pořadu byly
zahrány dvě vánoční koledy a všichni se připojili se
svým zpěvem. Když jsme se po koncertu rozcházeli
do svých domovů, uvědomili jsme si, že nebude dlouho
trvat a my opět budeme prožívat příjemné chvíle.
Tentokrát se svojí rodinou o skutečných svátcích
vánočních.
mirub

O Vánocích či po Vánocích cítíme v sobě mnohem
silněji touhu mít trochu více trpělivosti, udělat radost
spíše druhým nežli sobě a vnést tak do svého života
více klidu a snášenlivosti. Bylo milé zahlédnout na
našem českém vánočním obědě laskavé pohledy,
přátelské podání ruky a vlídné slovo nejen mezi přáteli,
ale i tam, kde mezi lidmi během roku přeskočila občas
jiskra rozladění. Pěknou náladu povzbudil i společný
zpěv koled a českých písniček za doprovodu pana
Hubálka. Potleskem byl oceněn nejen on, ale i pí
Helena R., která předala starostce Sokola Melbourne
krásný vánoční dárek pro Sokol Melb.- šek od Senior
Klubu ve výši 2000 dolarů. Po výborném svátečním
řízku a cukroví, nachystaném pečlivě pí. Alenou
Špirochovou poseděli jsme si rádi ještě chvíli pospolu.
Domů jsme si odnášeli výslužku, ale hlavně dobrý
pocit, že to mezi námi tak pěkně pohodově vyznělo.
Podobné setkání si můžeme vytvořit už o Silvestru, ale
taky na Májové zábavě v sobotu 7. května s hudbou
Studia 4.
Jak víme, Mikulášská stála za to !!
Vaše V. S.

Česká Školička v Cheltenham
Pravidelné vyučování začne opět
26. února od 2 do 3.30 hodin
v hale starší budovy.
Vchod je z Nepean Hwy. Kostel sv. Mathew.
Výuka po dobu 6ti týdnů. Cena $40.
včetně nájmu haly a pojištění.
Malá skupina, slabikář, hry. Rovněž i písničky,
gymnastická průprava v českém názvosloví
a návodně české porady na počítači.
Nové programy dodané z Prahy.
Podrobnosti a zápis telefonicky vede Vlasta Šustková
mob. 0408 088 167 nebo (03) 9551 0279.

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

Převzato z ČTK
Senát odstavil návrh zákona hlasy levice
a části lidovců o ocenění protikomunistického odboje,
který schválila horní komora v předvolebním složení.
Rozhodl, že zákon, který podpořila a zavázala se
prosazovat vláda, stáhne ze sněmovny. Senátoři ODS
a TOP 09 to označili za ostudné, arogantní a
bezprecedentní. Také Konfederace politických vězňů
rozhodnutí Senátu odsoudila.
Zákon se nicméně znovu ocitne ve schvalovacím
procesu formou předlohy, kterou se rozhodli předložit
poslanci vládní koalice. Ve sněmovně má vládní
koalice většinu, může přehlasovat i případné veto
Senátu přehlasovat.
Koaliční poslanci předloží normu v senátním znění.
"Musíme jasně deklarovat, že odpor zlu nikdy není
marný," řekl novinářům předseda poslanců ODS Petr
Tluchoř. Poukázal na to, že koalice se zákon zavázala
podporovat. Místopředsedkyně Věci veřejných Kateřina

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
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Klasnová a předseda poslanců TOP 09 a Starostové
Petr Gazdík označili postup Senátu za pobuřující.
Zpětvzetí senátní předlohy zdůvodňoval bývalý disident
a senátor ČSSD Jiří Dienstbier tím, že předloha "není
v souladu s hodnotami právního státu a historické
pravdy". Argumentoval analýzou historiků, podle níž by
žádný zákon neměl určovat například rozdíl mezi
protikomunistickým odbojem a odporem. Podle něj už
existuje dost mechanismů, jak účastníky odboje ocenit.
Dienstbier uvedl, že tuto možnost má už i sama vláda.
Zákon o třetím odboji by podle KPV potvrdil, že zde
"existoval mravně opodstatněný protikomunistický
odboj jako projev nesouhlasu demokraticky
smýšlejících občanů, kteří se takto podle svého
svědomí postavili proti zlu". KPV proto rozhodnutí
poslanců normu znovu předložit uvítala.
Další bývalý disident a senátor ODS Alexandr Vondra
označil postoj ČSSD za "černý den oranžové většiny
v Senátu", neboť místo předložení vlastní varianty
ocenění bojovníků proti komunismu hodila tříletou práci
na zákoně do koše. Stanovisko historiků označil

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

za "cár papíru", neboť dějepisci v závěru své analýzy
"přiznávají barvu, že jim jde především o peníze pro
jejich bádání".
Předsedkyně senátorského Klubu TOP 09 a Starostové
Soňa Paukrtová podotkla, že pro zrušení senátní
komise pro podporu demokracie ve světě je to druhý
signál, který horní komora pod vedením ČSSD vyslala.
Obyvatelé České republiky mají z menšin
nejhorší vztah k narkomanům, skinheadům,
anarchistům, Romům a muslimům. Podle průzkumu,
který agentura STEM vypracovala pro ministerstvo
vnitra, vyjádřila většina lidí nechuť žít s nimi trvale
v jedné zemi. Naopak nejblíže mají lidé ke Slovákům
a tělesně postiženým. Zatímco u Romů většina lidí
uvedla, že s nimi má osobní zkušenost, u zbývajících
skupin, ke kterým má nejvíce negativní vztah, je tomu
naopak a vychází například ze zpráv médií.
Asi čtyři z pěti Čechů, 83 procent, vnímají Romy jako
nepřizpůsobivou skupinu. Zhruba 90 procent z nich
přitom podle průzkumu uvedlo, že s nimi má osobní
zkušenost. "Není to tak, že by lidé, kteří mají negativní
postoj, vycházeli z nějakých předsudků. Čím větší má
člověk zkušenost s Romy, tím častěji o nich hovoří jako
o nepřizpůsobivé skupině populace," řekl vedoucí
výzkumného týmu František Bartoš.
Podle devíti z deseti obyvatel Česka je pro Romy
nevýstižnější tvrzení, že jsou zdrojem kriminality, téměř
stejný počet respondentů uvedl, že ničí a znečišťují
okolí. Statistiky, které by říkaly, jaký je podíl Romů
na kriminalitě, neexistují. Podle ministra vnitra Radka
Johna (VV) je ovšem "mnohem nižší, než je předsudek
této společnosti". "Jsou mnohem menším zdrojem
kriminality, než si dneska společnost myslí.
Vykoledovali jsme si to tím, že o tom otevřeně
nemluvíme," uvedl ministr.
"Z analýzy dat vyplývá, že anticikánské postoje české
veřejnosti jsou především sociálně zakotvené
a souvisejí s tím, že česká veřejnost si Romy spojuje
s nepřizpůsobivostí, kriminalitou a zneužíváním dávek,"
uvedl Bartoš. Anticikánské postoje obyvatel Česka
podle něho příliš nesouvisí s rasismem, ale naopak
s nacionalismem a nevraživostí k cizincům. "Z tohoto
výzkumu mimo jiné vyplývá, že Češi vnímají Romy víc
jako cizince než jako vlastní spoluobčany," řekl.
Ředitel STEM Jan Hartl uvedl, že podle údajů agentury

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

zastává velmi negativní vztah k Romům dlouhodobě asi
85 procent lidí. "To je pro sociologa drastické číslo. Skoro
nemožné číslo. To znamená v podstatě všichni,"
podotkl.¨
Pražským primátorem se stal
podle očekávání lékař a volební lídr ODS Bohuslav
Svoboda. Získal také podporu koaliční ČSSD.
O protikandidátovi, lídrovi TOP 09 Zdeňku Tůmovi, se už
nehlasovalo. Koalice bez problému prosadila své
kandidáty na náměstky - Josefa Noska, Ivana Kabického
(oba ODS), Karla Březinu a Anonína Weinerta (oba
ČSSD), i na pozice radních. Těmi se stali za ODS
Aleksandra Udženija a Radek Lohynský, za ČSSD Petr
Dolínek, Lukáš Kaucký a Lukáš Plachý. Nikdo proti nim
nekandidoval.
Svoboda v kandidátském projevu vyzval ke své volbě
i zastupitele, kteří nejsou koaliční, ale kteří souhlasí
s jejím programem otevřenosti, boje proti korupci,
odpovědné správy peněz a sociální ohleduplnosti.
"Musíme Prahu přenést přes ekonomickou krizi," uvedl
Svoboda, podle kterého se město nesmí dál zadlužovat,
ale naopak minulé závazky splácet.
Svoboda v emotivním projevu slíbil nový vzorec politické
kultury a fungování vlády a opozice. "Nemohu slíbit nic
jiného než krev, slzy a pot," využil za pískotu odpůrců
z řad veřejnosti Svoboda slavný výrok Winstona
Churchilla.
Stovky demonstrantů hlukem znemožnili jednání
ustavujícího zastupitelstva hlavního města. Protestovat
přišli proti koalici ODS a ČSSD. Desítky jich pronikly
do sálu mezi zastupitele. Celkem jich na jednání přišlo
několik stovek. Pro hluk byly Svobodovy pokusy zahájit
schůzi sotva slyšitelné. Odpůrci koalice křičeli "Palermo",
"Hanba", "Je to podvod", "My chceme Tůmu" a "Ať žije
Havel“. Kandidát na primátora a předsedající schůze
Bohuslav Svoboda (ODS) proto zasedání v napjaté
atmosféře několikrát přerušil a nakonec odročil na 14:00.
Demonstranti poté sál opustili.
Demonstranty přišel podpořit rovněž exprezident Václav
Havel. Cílem koalice je podle něj asi zakonzervovat
"staré poměry" na magistrátu a lidé jsou právem
pohoršeni.
Svoboda v prohlášení uvedl, že se čelní politici TOP 09
Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek a také
exprezident Václav Havel chtějí jen zviditelnit.

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

Podle premiéra a šéfa ODS Petra Nečase mají
demonstranti právo na nesouhlas s dohodou
na pražské radnici, neměli by ale jednání blokovat.
Svoboda slíbil, že demonstrující nenechá vyvést. Řekl,
že je to jejich právo, měly by se ale chovat slušně.
Odpurci koalice demonstrovali už ráno před
magistrátem, dopoledne jich část zůstávala venku.
Vadí jim, že ve volbách vítězná TOP 09 nakonec
skončí v opozici.
***

Hrátky s jazykem aneb
"Čeština je vrozená vada".
"Čeština není jazyk, to je vrozená vada!" prskali na
fakultě cizinci, když se snažili proniknout do tajů
našeho mateřského jazyka. Zápasili se sedmi pády,
jazyk si lámali na "řřřřř", požadovali po nás vysvětlení
záhady, jak to, že slova Praha a Praze se vztahují
k jednomu městu... Člověka to donutilo zapřemýšlet
o jevech pro rodilého mluvčího naprosto běžných.
Uvědomili jsme si, jak krásná a poťouchlá je řeč, kterou
užíváme běžně a většinou naprosto bezmyšlenkovitě.
S češtinou jdou dělat všelijaké vylomeniny...
Jak se vám líbí nejdelší věta složená pouze ze
souhlásek? Smrž pln skvrn zvlhl z mlh. Rekordmanem
ve slovech bez samohlásek je sloveso scvrnkls.
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Naši rodnou řeč také zdobí největší počet háčků, existují
slova, ve kterých se jich objeví i pět: nejztřeštěnější,
přesvědčivější apod.
Umíte těsnopis? No číslicový určitě:
Pe3kovi bra3 spa3li, jak 8ahlí lo3, 3mající pos3břené
pi100le, o 5 a o5 s3leli.
Také tzv. Q-systém v naší populaci zlidověl:
Qapem přiqačil qartál a qelikému přeqapení qalita qasinek
qůli qantu dodáveqázne. Qasinky neqasí.
Víte, co je palyndrom? To je třeba "kobyla má malý bok" tedy věty, které lze číst z obou stran. Těch má čeština
také celou řadu, například:
Fešná paní volá: Má málo vína pan šéf?
Do chladu si masa mísu dal Chod.
Sabina hrává na varhany bas.
Na pět šídel hledí Štěpán.
A co takhle jazykolamy? Nebudu se zmiňovat o
"ohraných" křepelkách, co lítají přes střechy, ale jak se
poperete s tímhle? V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír
Leraus a na klavír hrála Klára Králová.
Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či
nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora?
Od poklopu ke poklopu Kyklop kouli koulí. Kolouch,
kohout s mouchou mnohou s hloupou chloubou houpou
nohou, plavou dlouhou strouhou ouzkou, chroupou
oukrop s pouhou houskou.
Který hrdina zkusí něco podobného v angličtině??

***

Naopak všechny samohlásky jsou pěkně poskládané
(i v učebnicovém pořadí) ve slovech mateřídoušky,
dvacetikoruny.
Určit přesně, které slovo je v češtině nejdelší, nelze.
Ale k favoritům určitě bude patřit i
nejneobhospodařovávatelnějšími.
Opakování stejných slabik nemusí znamenat,
že dotyčný koktá, třeba si zrovna jen hraje s češtinou:
Ulili-li liliputáni oheň včas, zabránili požáru. (5x)
Nebudou se štítiti títi Ti ti tiší špehové do vazu? (8x)

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

Ovocná neděle
20.února ve 12:00 hod
Gulášová polévka, ovocné knedlíky
(švestkové, jahodové nebo meruňkové)
zmrzlina a káva vše za $20
Rezervace tel. 9807 2326
nebo mob. 0413 852 488
email: sokol@aapt.net.au

Obědy
v Sokole
Úterý 25.1. - Vepřo-knedlo-zelo
+ polévka a zákusek s kávou

ČEŠTINA PRO DĚTI
INTERAKČNÍ METODOU
opět v Národním domě
každou druhou sobotu
od 10 do 12 hodin
5. a 19. února a 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

každé úterý od 12 hodin
první oběd v tomto roce 25.1. 2011
česká kuchyně, všichni jsou zváni

bližší informace: Zuzana Vasitch
mob. 0413 032 366
sokol@aapt.net.au
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!

11

PROGRAM NA MĚSÍC LEDEN 2011
KAŽDÉ ÚTERÝ
od 25. ledna

OBĚDY
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

Cena $20

KAŽDÝ ČTVRTEK
KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti
od 3. února

12:00

KAŽDÝ ČTVRTEK SWING PATROL – LEKCE SWINGU
od 20. ledna
Lekce od 18.30
Tancování od 21.30

Cena $10

Pátek
21. ledna

Brazlian Rhythms: A Night of Forro & Samba Rock

Sobota
22. ledna

Sorelli - The Julia Messenger Quartet

Rezervace Luciano tel. 0430 222 146

Rezervace tel. 0403 947 836

12:00

Cena $15

Cena $24/22

18:30

21:00

20:30

Pro přátele lesa, Šumavy a děti ...
Zveme vás na Šumavu
v pátek 14. ledna od 17 hodin
k táborovému ohni,
který se bude konat jako závěr
týdenního pobytu dětí na letní škole vodníků.
Klobásy s chlebem k dostání, cena $4.
Pití s sebou.
Za vedení Šumavy a dětský tábor
Helena a Vlasta tel. 9754 5159

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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