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KLUBOVNÍ PROGRAM 2002

* Sunday 14 April 3 PM - “The Power of Music”
talk in English given by Jaroslav Kovaricek
* Wednesday 17 April 7 PM - Dinner meeting with
visiting Czech senators
* Saturday 20 April 8 PM - Dance with Czech
singers Eva & Vasek
* Sunday 21 April 11 AM - Czech Church service
x Sunday 28 April from 12 PM - Gulash Feast
* Sunday 5 May - Mothers Day Celebration
1 2 - 3 PM BBQ, 3 PM Mothers Day Program
* Weekend 18-19 May - Picnic in forest, BYO
* Sunday 23 May 3 PM - Czech Film
* Sunday 2 June 12 - 3 PM BBQ
* Weekend 8-10 June - Trip to Andamooka
* Sunday 16 June 3 PM - Talk “Music & Health”
* Saturday 22 June 8 PM - Fancy Dress Disco

* neděle 14. dubna 15.00 - The Power of
Music, přednáška v angličtině, J.Kováříček
* středa 17. dubna 19.00 - Setkání při večeři se
senátory ČR, večeři nutno zamluvit v klubu
* sobota 20. dubna 20.00 - Taneční zábava se
zpěváky Evou a Vaškem z Blanska
* neděle 21. dubna 11.00 hod - Česká mše
* neděle 28. dubna od 12.00 hod-Gulášové hody
. * neděle 5.května - Oslava svátku matek
12.00-15.00 BBQ, 15.00 Kulturní vystoupení
* Víkend 18-19 května - Piknik v lese, táborák
* neděle 23.května 15.00 - Film „Svědek“
* neděle 2.června - 12.00-15.00 BBQ,
* Víkend 8.-10.června - Výlet do Andamooky
* neděle 16. června 15.00 hod - „Hudba a zdraví“
* sobota 22. června 20.00 - Maškarní disko

v sobotu 20.dubna ve 20.00 se bude konat
>
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Taneční zâoava
k tanci a poslechu vám bude zpívat vynikající zpěvácké duo z Blanska

Eva 3 Vašek
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Uslyšíte písně taneční a populární, trampské i národní
Vstupné $ 15 a $ 10 pro penzisty
Vstupenky a místo u stolu s i zamluvte u Z. Jiranka
na tel.č. 8263 8218 nebo v patek večer v klubu
Nenechte si ujít tuto příležitost

Všichni vítáni
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KLUBOVNÍ ZÁLEŽITOSTI
Návštěva senátorů ČR v Adelaide.
Součástí Senátu ČR je Stálá komise pro krajany
žijící v zahraničí. Na práci komise se podílí členové
všech politických stran. Delegace senátorů navštíví
v dubnu také Autsrálii. V Adelaide budou ve dnech
16. a 17.dubna. Členové delegace jsou Doc.MUDr.
Karel Barták, CSc., nestraník, zvolený za ODA,
Irena Ondrová (ODS) a Věra Vašínková (ČSSD).
Se senátory se budeme mít možnost setkat při
večeři v Československém klubu ve středu dne 17.
dubna v 19.00. Krajanům se tak naskytne možnost
diskutovat o nadcházejících volbách v ČR, a také se
seznámit s návrhem Krajanského žákova o podpoře
krajanských organizací Českou republikou. Všichni
jsou vítáni, večeři si nutno předem zamluvit u
manželů Drienikových na tel. čísle 8386 1004 nebo
v klubu.
Mátový piknik v lese
O víkendu 18. a 19.května se bude konat piknik v
lese na obvyklém místě pod Mt.Crawford. Pití, jídlo
a dobrou náladu si dovezte sebou. Večer bude
táborák. Ti krajánci, kteří cestu neznají, anebo jsouli tací, kteří pokaždé zabloudí, si mohou vyzvednout
mapku v klubu.
Výlet do Andamookv
Narozeniny královny hodláme oslavit mezi krajany v
Andamooce během víkendu 8.-10.června. Ti, kteří
se podobného výletu zúčastnili v minulosti mohou
potvrdit, že se jedná o výlet nejen poučný ale i
zábavný. A kdo nevěří, ať tam běží! Cenu výletu
oznámíme v příštím čísle. Přihlášky přijímá pan
Liboš Hanuš na tel č. 8332 5214 nebo v klubu.
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SVATEK MATEK
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se bude oslavovat

v Československém klubu již v
neděli, dne 5.května
BBQ již od 12 hod., vystoupení
ve 3 hod odpoledne.
Prosíme zájemce o účast v kulturním vystoupení
pro maminky, zejména děti, aby se přihlásili u

Ženský kroužek
Poděkování: Chtěla bych osobně poděkovat paní
Bedřišce Lisáčkové a Cathy Rosenzweigové za
jejich milou ochotu mě zastoupit při klubovním
vystoupení zpěvačky Heleny Vondráčkové 12.3. a
za jejich výbornou obsluhu při prodeji našich
domácích zákusků a kávy. Díky patří rovněž všem
ženám, které pečivo připravují a na kterém si naše
obecenstvo vždy dobře pochutná. To též bez
pochyby potvrzuje skvělý výdělek
ženského
kroužku, který činil $113. Tedy díky všem.
Many thanks Cathy for your kind willingness to give
a hand when help is needed. Your presence in the
club is always appreciated.
Marie Rynešová
Stavební úpravy
Pánské záchody v poslední době způsobovaly
problémy. Kromě nelibého zápachu, záchodový
odtok se pravidelně ucpával, obvykle v dobách,
kdy se to nejméně hodilo, obvykle při nějaké akci,
kdy bylo toto zařízení více v provozu. Podmínkou
schválení stavebních plánů bylo vybudování
záchodu pro postižené. Výbor proto udělal rychlé
rozhodnutí, a záhy byla začato s vyklízením
skladištní místnosti, bouráním betonu, stavebních
úprav, zabudováním nové kanalizace a ostatního
potřebného zařízení. V současné době jsou
úpravy téměř dokončeny, a za včasné a
profesionální provedení patří dík fy Zeman & Syn.

Překlady
českých textů do angličtiny a naopak
pečlivě provede Alexandra Kováříčkové,
kvalifikovaná překladatelka
NAATI Akreditace - Stupeň 3
15 McBeath Drive, SKYE
S.A. 5072
Telefon: (08) 8332 0993
E-mail: alkova15@yahoo.com.au

Office (08) 8280 8007
Fax (08) 8280 8248
Fax Inter. (618) 8280 8248
A/H (08) 8272 5733

Jaroslava Kováříčka na tel č. 8332 0993

EDDIE DUBSKY
MANAGING DIRECTOR

České bohoslužby
Otec František Pěnčík bude sloužit českou mší v
neděli 21 .dubna 2002 v 11 hod.
v kostelíku Panny Marie 256 H utt St. City

DUBSKY TIMBER PTY. LTD.
HOOKINA STREET, BURTON
SOUTH AUSTRALIA 5110
TIMBER MERCHANTS, SAWMJLLERS AND
IMPORTERS
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ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA A ZE SVĚTA
růměrná hrubá mzda se loni zvýšila o 8.5%.
Každý Čech tedy bral kolem 14 600 korun
hrubého. Více než polovinu výdělku spolkla inflace,
ve skutečnosti se tedy platy zvýšili jen o 3.6%.

P

d prvního března platí ve dvanácti evropských
zemích už jenom euro. Jeho zavedením bylo
velkým organizačním úspěchem. Franky, marky,
zlaté, pesety či šilinky se stávají minulostí.

O

erecká asociace rozdávala v Národním divadle
prestižní divadelní ceny Thálie, trofej v ostře
sledované kategorii činohra si ze “zlaté kapličky”
odnesli Blanka Bohdanová a Josef Somr. Ocenění za
celoživotní místrosvtví získal dlouholetý sólista baletu
a choreograf Jiří Blažek a činoherec Lubor Tokoš.
Ten převzal Thálii z ruky prezidentovy manželky,
která je patronkou těchto cen.

H

řípad bývalého vysokého komunistického
funkcionáře Vasila Bifaka vrátil slovenský
nejvyšší soud k došetření. Bifak je obžalován z
vlastizrady a několika dalších trstních činů
souvisejících s pozváním okupačních vojsk do
Československa v roce 1968 a s financováním
zahraničních komunistických stran Slovenská justice
se jeho kauzou zabývá už několik let.

P

bčané budou moci více než 12 let po pádu
totality nahlédnout do většiny dokumentů bývalé
komunistické Státní bezpečnosti. Prezident Václav
Havel totiž podepsal zákon, který umožní otevření
archivů. Prezident zákon o odtajnění svazků StB
podepsal, přestože si myslí,, že v sobě skrývá
spoustu nebezpečí. “Vycházel jsem z úvahy, že
význam pravdy je vyšší, a převyšuje všechno
ostatní”, řekl Havel, sám oběť komunistické tajné
nolicíe. Kritici otevření komunistických archivů se
Dávají, že se mohou na veřejnosti objevit i
nepravdivé informace. Zákon začne platit ještě letos
na jaře. Na veřenost se tak dostanu i seznamy
spolupracovníků a agentů StB.

český trh. V budoucnu ho bude přesto možno
českým pacientům na základě ministerské vyjímky
předepsat. Lék funguje na základě účinné látky
tenofovir. Tu objevil Holý v pražském ústavu
organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.
Výhodou nového léku je, že má vysokou účinnost a
je schopen nahradit kombinaci mnoha léčiv.
Nemocný AIDS musí obvykle brát až 16 různých
tablet denně. Teď mu bude stačit jedna, maximálně v
kombinaci dvou nebo tří tablet.
usko dluží ČR ještě 1.1 miliardy dolarů. Jedním
z dohodutých způsobů splácení jsou dodávky
armádního materiálu. V seznamu požadavků české
armády jsou kromě náhradních dílů na zastaralé
sovětské stíhačky a vrtulníky i zajímavější položky.
Čeští vojáci by například velmi rádi od Rusů dostali
dva obří transportní letouny An-70. Dodávka antonů
by pomohla vyřešit jednu ze slabin Čs. armády.
Chybí jí právě dostatek velých dopravních letounů,
které by mohli přepravit vojáky a techniku do oblasti
bojů._______________________________________
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V neděli 2 S.května v 15 hod. se bude prom ítat film

SVÍtDíK
V hlavní roli hraje Jaromír Hanzlík
Jedná se o příběh z cyklu o lidech potižených zločinem
V sobotu ll.č e r v n a ve 2 0 . 0 0 se bude konat

O

v eši objevili lék proti AIDS. Preparát Veread je
C
novou nadějí pro lidi nakažené virem HIV. Lék,
který byl schválen do prodeje v USA, vychází z
objevu českého vědce Antonína Holého. Schvalovací
proces běží také v Austrálii. Americká firma, která lék
vyvinula, zatím nepočítá s jeho uvedením na český

m Š K A W Ú CDJSKO
(Zoto včasně oznámení vám umožní přípravu kostýmů
Hejlepší m asky obdrží cenu1.

Členské příspěvky na rok 2001-2002 zaplatili:
P. Rovenský 35.-, J. a V. Hájek 30.-, S. a M.
Palsovič 30.-, Dr. and Mrs. J. Staška 30.Členské příspěvky na rok 2002-2003 zaplatili:
D. Balcárková 20.-, J. Kalina 20.-.
Par klubu: J.aV. Hájek 20.Děkuiem e všem členům členské příspěvky
Informace o výši příspěvků a kam příspěvky posílat,
najdete na poslední stránce těchto novin.
Vaše příspěvky jsou pro klub důležité!
Toto číslo Života připravila Saša Kovaříčková
a Zdeněk Jiránek

František Hrubín : MATKA A JABLOŇ
Od hříbálka do poupálka
všichni víme, kdo je matka
Kolem jarem voní svět
ty jsi jabloň a my kvěi.

Stejně letos jako vloni
kvete jabloň za jabloní
Jednou zbude, maličko
po tom kvetu jablíčko.

Jablíčko si jádra chová
z jádra vyroste tu znova
jabloň, máma, na ní kvěl
aby voněl celý svět.
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Benešovy dekrety.
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Poslední dobou mluví se ve střední Evropě zase o Benešo
m
k
vých dekretech, tedy pouze o některých. V letech 1940-45
Edvard Beneš vyhlásil 145 dekretů, které všechny byly po
válce schváleny Národním shromážděním. Ze své pozice
Milan BoŘutinsky
exilového politika zajímal se Beneš zprvu o regulaci ústav
Manager
ního pořádku, narušeného mnichovskou dohodou, později
Mobile 0418 238 865
se jeho dekrety zabývaly i otázkami potrestání nacistických
zločinců a jejich spolupracovníků. Například dekret č. 33
40 West Thefcarton Poad Thebarton SA 5331
rozhodl o odejmutí československého občanství těm lidem,
PO Pox 509 Hindrrarsh SA 5007
kteří se během války přihlásili k německé či maďarské
Phone: 108} 8354 4661 Fax: (08) 8354 4661
národnosti. Nejdiskutovanější je nyní případ dekretů, týka
jících se odsunu sudetských Němců. I na půdě Evropského
parlamentu lze slyšet hlasy požadující zrušení těchto dekre Jan Masaryk byl zavražděn.
tů. Maďarský premiér Viktor Orbán se nechal v Bruselu O smrti Jana Masaryka vedlo se už mnoho diskusí a
slyšet, že Česká ani Slovenská republika by neměly být pospalo se hodně papíru. I když přímé důkazy se nikomu
přijaty do Evropské Unie, když zachovávají tak zvláštní nepodařilo podat, kolem smrti tohoto populárního poli
zákony. Praha i Bratislava zareagovaly svorně, premiéři tika existovalo příliš mnoho podivných okolností, které
odmítli účast na setkání představitelů zemí střední Evropy, naznačovaly, že se vskutku jednalo o vraždu.
které se mělo konat v Maďarsku. Také místopředsedkyně Poválečný československý ministr zahraničí byl nalezen
německého spolkového sněmu Antje Vollmerová se vyslo mrtev 10. března 1948 pod okny svého služebního bytu v
vila pro zrušení oněch dekretů, a přilila tak trochu oleje do •Černínském paláci na Hradčanech. Byla to tehdy již
ohně. Novinář Ondřej Neff k tomu dodává: “V naší zemi komunistická Státní tajná bezpečnost kdo označil jeho
panuje obava, že paragraíy Benešových dekretů fungují smrt za sebevraždu. Vyšetřování smrti zahájila kriminálka
jako visací zámek na našem špajzu; jakmile je odstraníme, hned ráno toho dne, experti však stačili pouze sejmout
Sudeťáci přiběhnou a špajz nám vyžerou.“
otisky prstů v Masarykově bytě a po pouhých třiceti
Nejhlasitěji se pochopitelně ozývají právě zástupci minutách byli odvoláni a případ převzala Státní bezpeč
sudetských Němců v Německu i Rakousku, kteří chtějí nost. Byl tu široký okruh lidí, kteří měli na Masarykově
Českou republiku žalovat a vysoudit si náhradu za zaba smrti zájem. Čeští komunisté i sovětské tajné služby.
vený majetek. Ozývají se však i Češi, kteří museli opustit Existovalo totiž podezření, že Jan Masaryk připravoval
Sudety v roce 1938 a ptají se: ”A co náš odsun? Proč se útěk z vlasti již ovládané komunisty. Tato vražda se
nemluví o nás a o našem ztraceném majetku?”
například připisovala důstojníkovi NKVD majoru
Schrammovi, který sám byl zavražděn v létě 1948.
Tajemník Jana Masaryka Antonín Sum trvá již skoro
padesát let na svém přesvědčení, že ministr spáchal
sebevraždu.
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu se
k případu vrátil v roce 1995 a nedávno si vyžádal posudek
STAROBRNO * ČESKÉ PIVO ROKU 2001
od odborníka v oboru biomechaniky Jiřího Strause. Ten
SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČLENY ČS KLUBU
došel k závěru - že šlo o vraždu, Masaryk spadl kolmo na
nohy
z výše 14 a půl metrů, příčinou smrti bylo utržené
KARTON LÁHVE 24 x 354 ml $45.00 včetně GST
srdce. Pád těla však zapříčinila nějaká jiná osoba, jak lze
OBJEDNÁVKY: Ph: 8278 8435 Fax: 8278 8345
objasnit pomocí forenzní biomechaniky. Náměstek ředi
E-Mail: siuyaimporters@yahoo.com.au
tele Úřadu Pavel Bret řekl: „Důkazy k tomu, kdo mohl
Masaryka shodit, zatím nemáme.“ A tak vrah velmi oblí
beného Honzy Masaryka zůstane mezi mnoha jinými ne
Humor
odhalenými vrahy z neblahé éry komunismu v naší vlasti.
Nechá si po ránu zavolat otec vlasti Karel IV. s\>ého syna
Václcn>a a kárá ho: - Tys byl včera pěkně namazanej.
- Byli jsm e na tahu, oslavovali jsm e Tvůj svátek.
- Co to meleš, včera přece nebylo Karla!
-Al e bylo čtvrtýho!
Sbalí naprosto opilý muž v baru ženskou a přivede si j i domů.
Ráno zaz\>oní budík a muž zvolá:
-Ježišm arjá, zaspali jsm e, musíme do práce!
-M iláčku, kam bych chodila, já užjsem léta v důchodu!!!

Na vědomí se dává, že je nyní v klubu k dispozici
Kniha přání a připomínek. Toto umožní členům klubu,
aby mohli projevit svá přání či připomínky k tomu,
jak
různé záležitosti v klubu probíhají. Vaše
připomínky pak budou brány na zřetel při jednání ve
výboru. Tímto způsobem se výbor snaží zajistit
přímou účast členů klubu při rozhodování či jen
doporučení týkajících se klubovních záležitostí.

V dubnu navštíví Austrálii zpěvácké duo Eva a
Vašek, které je pro většinu z nás asi neznámé.
Z nahrávek, které se mi dostaly do rukou, mohu
však soudit, že se máme na co těšit.
Název Eva a Vašek se vžil mezi jejich
posluchači tak, že jim dnes razí cestu světem.
Eva Dvořáčková vystudovala na brněnské
konzervatoři zpěv a klavír. V roce 1989, kdy
byla ve čtvrtém ročníku konzervatoře, začala
vystupovat se skupinou SURF z Blanska,
nejprve zpívala, později hrála i na klávesové
nástroje. Tato skupina hrála převážně na
venkovských zábavách, její repertoár byl proto
zaměřen na střední a starší generaci.. Ing.
Václav Ševčík vystudoval elektrotechniku,
srdce jej však táhlo k muzice. Na základní
lidové škole se učil hře na akordeon a od svých
patnácti let vedl různé kapely. Eva vystupovala
společně s Václavem na různých soukromých
večírcích. Vedle zpívání Eva hrála na bubny a
Vašek na harmoniku a jejich popularita rostla.
Od roku 1991 působí jako soběstačná dvojice.
Jsou to lidé nejen talentovaní ale i neobyčejně
pracovití, jak svědčí již vydaných 22 audio
titulů, z nichž 11 bylo oceněno zlatou a jedno
platinovou deskou. Jejich nahrávky si tedy u
posluchačů získaly velkou oblibu. Natočili také
4
hudební
pořady
na
videokazety,
zachycujících půvaby Moravského Krasu,
atmosféru Hospůdky u Surfu či tématiku
vánoční. Mezi jejich nejpopulámější písně patří
„Bílé růže z Atén“, „Krásné chvíle“ a „Bílá
orchidej“.
Jejich nepochybné úspěchy je nezlákali k
přestěhováni se do Prahy, zůstali věrni své
rodné Moravě. V roce 1994 založili vlastní
nakladatelství SURF Blansko, kde vydávají

nejen své tituly ale i hudbu jiných žánrů dechovky, cimbálovky i vážnou hudbu. Už
vydali přes 90 titulů. Své první nahrávky
točili u Vaška v obýváku, dnes už mají
dobře vybavené studio, nejen zvukové ale i
televizní, kde natáčejí videa. Jejich
produkty rozvážejí po republice tři auta
jejich vlastní distribuční služby. Součástí
hudebního vydavatelství je také Hospůdka
u Surfu, kde se pravidelně pořádají
hudební večery pro poslech i tanec. Václav
je nejen interpretem a skladatelem, ale i
režisérem a manažérem. Jejich podnikavost
je vskutku příkladná, nečekají na žádné
dotace a podpory ale staví své úspěchy na
tom, že respektují požadavky i potřeby
svých posluchačů.
Eva dostala do vínku skvělý hlas, který
technicky zušlechtila pilným studiem. Oba
zpěváci přesvědčí svou muzikálností, jak
se na Moravany patří a sluší. Jejich
repertoár je vskutku rozsáhlý, takže
dovedou snadno uspokojit potřeby různých
posluchačských skupin. Zpívají hudbu
lidovou i populární, oblíbené evergreeny i
skladby vlastní. Svými koncerty rozdávají
radost a pohodu doma i v zahraničí.
Vystupovali ve Španělsku a Rakousku, ve
Skandinávii a loni také zpívali pro krajany
v Kanadě a USA. Letos budeme mít
možnost slyšet je i u nás v Austrálii. Znám
je toliko z nahrávek, ale mám dojem, že
svou hudbou nadchnou posluchače i zde.
Nenechte si tu příležitost ujít.
Jaroslav Kováříček

************************=$<********** ••j:*************************************

Eva a Vašek vystupují:
v

v Československém klubu, Brisbane,
v sobotu 30.3.2002 v 8 hodin večer
a v neděli 31.3.2002 ve 2 hodiny odpoledne,
v Československém country klubu, Sydney,
v neděli 7.4.2002 ve 2 hodiny odpoledne,
v Československém klubu, Canberra,
ve středu 10.4.2002 v 7 hodin večer
v Sokole, Melbourne,
v sobotu 13.4.2002 v 8 hodin večer
v Československém klubu, Adelaide
v sobotu 20.4.2002 v 8 hodin večer

budou hrát a zpívat v Československém klubu
51 Coglin Street, Brompton
k poslechu v sobotu 20 dubna v 8 hodin večer.
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost se potěšit krásnou hudbou a zpěvem.
A odneste si trvalou vzpomínku na vystoupení Evy a Vaška koupením jejich CD.
Vstupné $ 15, penzisti $ 10.

Solomons
Carpets
THERE'S MAGIC
IN A SOLOMONS CARPET

CARPET
® VINYL
• REMNANTS
•

o

RUGS

TILES
PARQUETRY
RUNNERS
OVERLOOKING SERVICE

Pavel & J a n e V asek
2 9 6 G r a n g e Rd.
Flinders Park 5 0 2 5
Ph./Fax: 8351 9 0 8 0

10 % OFF TO ALL CZECH CLUB MEMBERS

Tel.: (08) 8237 0588
Fax/Tel.: (08) 8234 3134
Mobile: 0413 618 568

Exporters, Manufactures,
Retailers of Fine Opal Jewellery

Lisacek & Co.
Barristers & Solicitors
6l Carrington Street
Adelaide S.A. 5000
A.S. Lisacek LLB

JAN RYNES
ADELAIDE ACCOUNTING SERVICE PTY LTD

Kveta Jackson BAfACC) ASA, PNA, NAATI3

City office
10 Surflen Street
ADELAIDE SA 5000

Ph 8212 8125
Fax 8212 8125
Email: carefind@arcom.com.au

38 King William St.
Adelaide
South Australia 5000
Tel./Fax: 61-8- 8212 2652
e-mail: msr@senet.com.au
http://www. southaustralia. com/opalfactoiy
10 % OFF TO ALL CZECH CLUB MEMBERS

MANUFACTURING JEWELLERS
S fceeca ii4 etta ctt e tty a y e m e u t
<ut-ci cvecCdttto.

m ade fo p r r « w
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Poslouchejte naše
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
v

Vysíláme zprávy CTK, Carolíny, z domácího i zahraničního tisku a naši hudbu všech žánrů
každou neděli od 11 do 12 hodin v poledne na stanici 5CST-FM na 88.5MHz a
každé pondělí od 7.30 do 8.30 hodin večer na 5PBA-FM NA 89.7MHz.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2001/02
Jméno a příjmení
Adresa
Členské příspěvky

Post code
Jednotlivec (pracující)
Rodina (zahrnují se děti do 18 let)
Penzista
Penzisté (rodina)
Dar klubu
Dar na vysílání
Celkem

$35
$40
$20
$30
$
$
$

O dstřihněte a odešlete s poplatkem na adresu : Czechoslovak Club in S. A., P.O. BOX 89,
H indm arsh, S.A. 5007

