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Program klubovních akcí 2008
•
•

Velikonoce mají nejdelší přípravné období ze všech
svátků, které vrcholí ve Svatém týdnu (podle Bible
nazývaném též Pašijovým nebo Velkým týdnem)
- začíná Květnou nedělí a graduje svátým třídenním, tj.
Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem a Bílou sobotou
- Svatý týden je obdobím čistoty a střídmosti (půst, klid,
mlčenlivost, soustředění)

Května neděle
"Květná de neděla,
Velkonoc nastane,
bode ju š teplóčko,
zema nám přestane.
Radujme se, veselme se,
potěšm e se z ja r a ."

Pondělí velikonoční
Hody, hody, do
provody,
dejte nám vejce,
nemáte-li červený, dejte
bílý,
s/
vám snese zase

Josefské posvícení
V neděli 30.března od 13 hod.
Pečená kachna, vepřové, posvícenské
koláčky.
Kozel, Staropramen,
Budějovické, Plzeňské

České filmy
Již v dubnu začne v klubu
pravidelné promítání českých filmů.
Začátek každou neděli v 15 hod.

V naší kuchyni došlo ke změně - kuchyň
nyní zastává paní Anička Jiránková až do
20.dubna. Poté převezme kuchyňská žezla a
vařečky opět pan Joža Drienik. Od 2.května si
vezme na starost klubovní bar paní
Olga Turecková.
O návštěvníky bude vždy dobře postaráno.
Těšíme se na vaší návštěvu!!!!

Otvírací hodiny klubu
Pátek - 18 - 23 hod
Neděle od 13 - 17 hod

•
•
•
•

®
•
•

Neděle 30.3. Josefské posvícení od 13 hod
Pátek 18.4. - Večer s Karlem Vytavělem a jeho
kytarou a poté každý poslední pátek v měsíci—
připojte se zpěvem či hrou na hudební nástroj
Neděle 4.5 Svátek matek—slavnostní oběd
Víkend 24.-25.5. - Piknik v Mt Crawford - BYO
Sobota 21.6. - Maškarní disko
Neděle 26.10. - Oslava národního svátku ČR
Neděle 30.11- Výroba adventních věnců a
zdobení perníčků
Neděle 7.12. - Mikuláš
Neděle 14.12. - Koledy při svíčkách
Středa 31.12. Silvestrovská zábava

Club’s Program 2008
•
•
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Sunday 30.3. from 1PM - Josefs Day Feast
Friday 18.4. - Evening with Karel Vytavěl and his
guitar - and thereafter every last Friday in the
months - join us for a sing along
Sunday 4.5 .- Mothers' Day Celebration Lunch
Weekend 24.-25.5. - Picnic in Mt Crawford - BYO
Saturday 21.6. - Fancy Dress Disco
Sunday 26.10. - National Day Celebration
Sunday 30.11.- Wreath making and Xmas
biscuits decorating 3PM
Sunday 7.12. - St Nicholas Day 3PM
Sunday 14.12. - Carols by Candlelight 3PM
Wednesday 31.12.- New Year’s Eve Dance

Československý klub v Adelaide vás zve na besedu s novým velvyslancem České republiky.
Dr Juraj Chmiel navštíví náš klub ve středu
2.dubna večer, kde se setkání s krajany
uskuteční. Klub bude otevřen od 18.30hod s
možností zakoupení večeře a nápojů u baru.
© Všichni vítáni ©

Máte zaplacené příspěvky
na nový fin an čn í rok?
Členské příspěvky na rok 2007/08
Rodina $ 40
Jednotlivec $35
Penzisté manželé $30
Penzista $ 20
Vaše příspěvky jsou pro klub důležité Bez členské základny
nemůže klub existovat. Děkujeme za podporu.

je hlavním cílem jeho cesty.

Vážení krajané,
koncem letošního roku čeká Českou republiku
zásadní krok - vstup do schengenského prostoru,
dovolte mi, abych Vám v této souvislosti přiblížil
důležitost této události. Změny, které vstup přinese,
jsou zásadní a zjednodušeně řečeno znamenají konec
hraničních bariér v naší zemi.
Schengenský prostor zahrnuje většinu zemí
EU (s výjimkou Velké Británie a Irska) a dále Norsko a
Island. Mezi všemi těmi to státy již neexistují vnitřní
hranice. V praxi to znamená, že cestovatel do
jakékoliv země uvnitř schengenského prostoru
překročí její vnější hranici a dál může cestovat po
ostatních zemích bez dalších hraničních kontrol a
zdržení.
Česká republika bude od okamžiku vstupu ze
všech stran obklopena zeměmi, které jsou součástí
společného schengenského prostoru, a proto už
nebude mít žádné hranice. Hraniční a celní režim
zůstane zachován pouze na mezinárodních letištích, a
to jen pro ty pasažéry, kteří přicestují ze zemí mimo
schengenský prostor. Pokud tedy do České republiky
přicestujete například z Turecka, budete podléhat
stejnému kontrolnímu režimu jako doposud. Pokud
však přiletíte třeba z Francie, přistanete na speciálním
schengenském letištním terminálu a nebudete již
odbavování jako při příletu z cizí země, ale jako by jste
letěli vnitrostátní linkou.
Tato změna se samozřejmě dotkne i osob,
které nejsou státními příslušníky některé ze
schengenských zemí. Do České republiky mohou
cestovat bez víza jako doposud, což je případ státních
občanů Austrálie a Nového Zélandu, nebo přicestují
na základě uděleného jednotného schengenského
víza. Je důležité vědět, že délka bezvízového pobytu
se v rámci zemí schengenského prostoru sčítá! To
znamená, že například australský státní občan může
pobývat bezvízově v České republice po dobu
maximálně 90 dnů - tak jako doposud. Pokud však
navštíví více zemí schengenského prostoru, 90 denní
lhůta se počítá od vstupu do prvního schengenského
státu. Neznamená to tedy, že by lhůta 90 dnů
bezvízového
pobytu
platila
pro každý další
schengenský stát znovu. Po uplynutí povolených 90
dnů může tato osoba na území schengenu vstoupit
znovu teprve po uplynutí dalších 90-ti dnů, nebo dříve,
ale na základě uděleného schengenského víza. Při
potřebě delšího pobytu v České republice bude
samozřejmě možné, tak jako doposud, požádat o
vydání dlouhodobého víza. Toto vízum však bude
uplatiti jako dlouhodobé jen na území Česka. Svému
držiteli, ale zajistí možnost tranzitu přes schengenské
země při cestě do nebo z České republiky.
Občané zemí, kteří musí mít na území
schengenu platné vízum, budou s tímto jediným vízem
ve většině případů moci cestovat po všech
schengenských státech po celou dobu jeho platnosti.
Cestující do oblasti schengenu bude podávat pouze
jednu žádost, a to u zastupitelského úřadu státu, který

Vážení krajané, věřím, že „pád“ této poslední
hraniční závory přivítáte. Jsem přesvědčen, že
Evropa bez hranic Vám bude příjemným přístavem a
budete se v ní pohybovat a cítit dobře.
S pozdravem
Mgr. Vít Kolář, generální konzul
** ** *** ** *

Potřebujete-li si zařídit nový pas nebo se potřebujete
obrátit na konzulát s jinými konzulárními záležitostmi
Informujte se předem u pracovnic konzulárního
úseku o dokumentech a dokladech, které budete pro
vyřízení svých záležitostí potřebovat. Potřebné
informace lze rovněž nalézt na internetových
stránkách konzulátu.
Generální konzulát České republiky v Sydney
169 Military Road
Dover Heights NSW 2030
tel: +61 2 9371 8878
fax: +61 2 9371 9635
email: sydney@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/svdnev

*********

Klubovní zprávy
ový rok 2008 jsme přivítali uspořádáním
silvestrovské zábavy na které hrála skupina
Trilogy. Byl to vskutku příjemný večer bylo jen škoda,
že se jí nezúčastnilo více návštěvníků.
klubu vystoupila Marta Kubišová. Vystoupení
bylo velmi zdařilé a návštěvnost byla poměrně
vysoká. Ženský kroužek obstaral pohoštění.
an Antoník Stehlík oslavil 28.února 96 let. Toník
a manželka Uli přijeli do Austrálie s dětmi v
padesátých letech a celou tu dobu žili v S.A., měli
obchody a ovocné sady. Po celou dobu jsou členy
našeho klubu.
nedávné době zemřel Dr Staška. Jeho otec J.
Staška byl zakládajícím členem klubu. Jeho
rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.
an Eddy Dubský, Justice of Peaceje přítomen v
klubu každý první pátek v měsíci pro strany.
Potřebujete-li potvrdit /ověřit dokumenty pan Dubský
tak rád učiní. V případě, že se potřebujete domluvit
na jinou dobu, zavolejte mu na číslo 8280 8007.
razí přátelé,
oznamuji Vám, že jsem byl odvolán otcem
opatem nazpět do vlasti do želivského kláštera.
Od 1.4. 2008 budu tedy už v Čechách. Rád bych se
s Vámi rozloučil na poslední české mši sv. ve
Strathfieldu na Boží hod velikonoční 23.3.
v 11.30 hod. 30. března budu mít
poslední českou mši svátou v 10.30 hod.
I i ř w r t f v Brisbane. Další plánované mše sv. do
Perthu a jinam už nebudu sloužit.
Nedá se proti tomu nic dělat, pan opat
mě nutně potřebuje doma.
Přeji Vám požehnané svátky velikonoční a žehnám
Vám všem.
Váš P. Jaroslav Šimek
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Členské příspěvky na rok 2007 - 2008 zaplatili:
P. a M. Václavík 40.-, F. Boublík 20.-, K. a K. Dubský
30.-, I. Kotásek 35.-, D. a S. Wundersitzovi 40.-, J. a J.
Velísek 40.-, J. a B. Švehlák 40.-, K. a L. Vystavěl 40.-,
G. Kováříček 35.-, R. a R. Kolouch 40.-, V. Štaif 20.-, M.
a O. Malandris 40.-, R. a J. Stratil 40.-, O. a M. Stanke
40.-, P. St. Clair-Johnson 35.-, M. Rožková 20.-, R. a A.
Sedláček 40.-, J. a I. Doležal 40.-, A. a K. Jackson 40.-,
A. Lisy 40.-, J. Švehlák a rod. 40.-, J. Soukup 20.-, L. A
L. Koníček 30.-, Dr. A. Slavotínek 35.-,
R. Alin 35.-, M. Palsovičová 20.-, A. Lisáček 35.-, M. a
H. Šlajs 40.-, P. a J. Girke 40.-, J. a L. Bohačík 30.-.
Z. Jirouš 35.-, F. Horáková 20.-, P. Horák 35.-.
Dary klubu:
V { •Č
F. Boublík 10.-, J. a J. Velísek 10.-, O. aM . Stanke
20.-, L. A L. Koníček 10.-, Dr. A. Slavotínek 15.-, M. a
H. Šlajs 10.- P. a J. Girke 10.-Z. Jirouš 15.-, P. Horák 10.-.
Do klubu přišla následující žádost a oznámení:
Vážený pane,
Obracím se na Vás s prosbou o pomoc při pátrání
po lidech kteří znali osoby jménem ROSIE a STEN
POŘÍZEK žijící do roku 1992 na adrese UNIT 38, 162178 MORPHETT ROAD, NO VAR GARDENS 5040 SA.
Sten POŘÍZEK, nar. jako Stanislav Pařízek 19.04. 1924 v
Bedřichově v Československé republice zemřel v roce
1992 nebo 1993 v Adelaide, byl podle dokladů v
matrice mým otcem. Já jsem se narodil 24.4.1947 v Brně
jako Milan Pařízek, manželský syn Stanislava Pařízka a
Jindry rozené Paštykové. Otec v té době byl příslušníkem
Sboru národní bezpečnosti. V měsíci srpnu
/3.8.1947/ odešel za dosud nevyjasněných okolností z
území republiky. Moje matka se později vdala a změnila
své i mé přímení.Základní ilnformace o svém otci jsem
získal až v současné době. Velice rád bych se
skontaktoval s někým, kdo ho znal a mohl by mi
poskytnout podrobnější zprávy. Prosím o odpověd“, za
kterou Vám předem mnohokrát děkuji.

Dovolujeme si Vám zaslat nabídku letního kulturně
vzdělávacího programu češtiny pro cizince Czech
Yourself, který pořádá jazyková škola PRESTO. Cílem
těchto kurzů je v dotaci 72 vyučovacích hodin zajistit
komplexní jazykovou výuku ve spojení se sociálněkulturními aktivitami. První část výuky je věnována
rozvoji všech základních jazykových dovedností, druhá
část je zaměřená na procvičení nabytých znalostí
zábavnou a hravou formou v reálných životních
situacích.
• Termín konání: 28. července 2008 - 15. srpna
2008
• Místo konání: Jazyková škola PRESTO, Na Příkopě
31, 110 00 Praha 1, Česká republika
Cena programu: 12.000 Kč
Podrobné informace o kulturně vzdělávacím programu
naleznete na webovych stránkách školy.
Věříme, že tento letní vzdělávací program může
zaujmout někoho z Vašeho okolí a nést dobré jméno
České republiky ve světě.
S přátelským pozdravem
Ruben Vanco
Ředitel jazykové školy
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.
JAZYKOVÁ ŠKOLA PRESTO
Adresa: Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, ČR
Tel.: +420 225 000 661
Fax: + 420 225 000 667
Web: www.presto-skola.cz

Milan Hala, Heršpice 169, 684 01 Slavkov u Brna, Česká
republika
mail. milanÝřhalovi.cz, mirkaT/ halovi.cz,
hala.nnlan ¿rquick.cz
mob. +420 739162322
Milí přátelé, krajané,
rádi bychom vás pozvali na
setkaní s lidovými tanci Čech a
Moravy.Tento kurz je určen
především krajanům a zájemcům
ze zahraničí, a uskuteční se v
Praze a následně v Písku.
9.8. - 15.8. Praha - převážně taneční lekce a zpěv
15.8. - 20.8. Písek - folklorní festival a cestovaní po
jižních Čechách.
Kromě tanečních lekcí jsme pro vás připravili i poznávání
Prahy a jižniích Čech.
Pro více informací o programu, cenách a přihlášce se
prosím podívejte na naše internetové stránky.
http://dvorana.cz/ danee/2008/folk/ind ex.php

Rozhlasoví redaktoři Dr Jaroslav Kautský a Jiří Švehlák

Pro vás pravidelně připravují nedělní rozhlasové
pořady v české řeči. Pořady jsou vysílány
každou neděli od 20.30 do 21 hod na stanici
5CST-FM na frekvenci 88.7 MHz.
NABÍDKA řádně platícím členům!!!!
Můžete nyní zakoupit hodnotnou historickou publikaci,
KRONIKU která byla vydána k 50.výročí
založení klubu,
A to za pouhých $5. Obraťte se na naší knihov_ nici pani Věru Kočandrlovou, která vám koupi
I CO zprostředkuje. Též naším členům připomíná, že
■ ^
si lze vypůjčit knížky z naší knihovny každý
pátek, kdy je tam pani Věra přítomna.

4.

JAN MASARYK
Československý diplomat a politik
Syn prvního československého prezidenta po maturitě na
Akademickém gymnáziu v Praze a pracovním a studijním
pobytu v USA (1907 až 1913) prožil 1. světovou válku
jako důstojník rakousko-uherské armády. Po vzniku

14. 9 . 1886
10. 3 . 1948

Zora Šemberová s choreografem Zdeňkem
Prokešem a šéfem baletu Pavlem Ďumbalou

Byla první Julií v Prokofjevově baletu Romeo a Julie
Československa vstoupil do jeho diplomatických služeb a p ři jeho světové premiéře v Brně v roce 1938. V
působil nejprve na zastupitelském úřadu v USA a pak v
roce 1960 se ja ko choreografka podílela na
Londýně, zpočátku jako legační rada, v letech 1925-38
legendárním představení Otvírání studánek
jako vyslanec. Na protest proti mnichovské dohodě v
Bohuslava Martinů v Laterně magice. V roce 1968
roce 1938 odstoupil ze své funkce. Po okupaci se stal od
emigrovala do Austrálie a za tři desítky let nato
počátku významným představitelem zahraničního odboje, získala v pražském Národním divadle cenu Thálie
doma známým a populárním, jako komentátor čs.
za celoživotní m istrovství v oboru tanečního umění.
vysílání BBC. V exilové vládě v Londýně vykonával od
FJinders University v Adelaide udělila Zoře
počátku funkci ministra zahraničí, vedl řadu významných
Šemberové v roce 1979 čestný doktorát. V roce
jednání a účastnil se i založení OSN. Byl však vždy spíše 2005 převzala od tehdejšího ministra zahraničí
jen vykonavatelem zahraničně politické koncepce
Cyrila Svobody prestižní Cenu Gratias
prezidenta Beneše než skutečným tvůrcem
agit za šíření dobrého jm éna České
československé zahraniční politiky.
republiky v zahraničí. Nyní se tato
Ministrem zahraničí zůstal i po skončení války a v duchu
význačná umělkyně a učitelka
orientace Československa na spojenectví se SSSR
tanečního umění může pyšnit titulem
vystupoval disciplinovaně na mezinárodní scéně. Doma
Významná česká žena ve světě 2007,
jako populární "Honza Masaryk" byl nesmírně oblíben pro který převzala v Praze. Záštitu nad
svůj bodrý, jadrný humor a neokázalost. Když se proto v
touto akcí převzali předseda Senátu
únoru 1948 nepřipojil k demisi demokratických ministrů,
Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka a
zůstal ministrem Gottwaldovy vlády, a pronesl dokonce
m inistr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.
několik provládních prohlášení, významně tím přispěl
Mezi dalšími kandidátkami byly například i
KSČ k dobytí moci a ke zmatení veřejnosti v zahraničí.
architektka Eva Jiřičná nebo lékařka Vlasta
Přitom si o nových poměrech nemohl dělat iluze - po
Kála lová-di Lotti.
návratu z Moskvy v červenci 1947, kde byla
Zora šemberová, která žije mezi námi v Adelaide,
československá delegace donucena odříci účast na
se v březnu tohoto roku dožívá 95 let.
Marshallově plánu, se podle I. Herbena vyjádřil
K je jím životním úspěchům a k je jím narozeninám
následovně: "Do Moskvy jsem jel jako československý
j í upřímně gratulujeme.
ministr a vrátil jsem se jako Stalinův pacholek".
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Masarykovy názory ale byly v rozporu s komunistickou
filozofií třídního boje, odmítal rozdělený svět "studené
války" a snažil se mu čelit mezinárodní spoluprací pod
patronací OSN.
Asi se již nikdy přesvědčivě neobjasní, zda pád z okna
bytu v Černínském paláci byl sebevraždou, jak zněl
výsledek oficiálního vyšetřování, nebo vraždou, jak se
domnívají jiní. Jisté je, že vznik totalitárního
komunistického režimu byl v rozporu s demokratickým
přesvědčením Jana Masaryka a že se s ním nemohl
trvale ztotožnit. Jeho smrt pak umožnila v zahraničí
pochopit, co se v Československu skutečně stalo.

Rabín a katolický kněz jedou spolu ve vlaku. Po chvíli
se kněz osmělí a povídá rabínovi: "Odpusťte rebe, ale je
to pravda, že lidé vaší víry mají zapovězeno jíst
vepřové?" "Ano otče, to je pravda." "A řekněte mi - jako
kněz knězi - ochutnal jste jej někdy?" "Inu, ano, kdysi
jsem ochutnal kousek slaniny." "A chutnala vám?" "Inu,
musím se přiznat, že chutnala." Po chvíli se pro změnu
nakloní rabín ke knězi: "Prominou, aleje to pravda, že
oni mají zapovězeno tělesně obcovat se ženou?" "Ach
ano, je to tak, jak říkáte." "A řeknou - jako kněz knězi dopřáli si někdy?"
"Popravdě řečeno, nikoliv." "Hmmmm, škoda," odtuší
rabín, "to je mnohem lepší než vepřové."

5.

únor 1948
"Právě se vracím z Hradu
od prezidenta republiky.
Dnes ráno jsem panu
prezidentu republiky podal
návrh na přijetí demise
ministrů, kteří odstoupili
20. února tohoto roku. A
současně jsem panu prezidentu navrhl seznam
osob, kterými má býti vláda doplněna a
rekonstruována.
Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé
návrhy, přesně tak jak byly podány, přijal...".
Klement
Gottwald
25. února 1948

na

Václavském

náměstí

Jen málo vět je pro občany Československa tak
osudových jako tato, pronesená 25. února 1948
Klementem Gottwaldem před stotisícovým davem na
Václavském náměstí.
Zvláštností komunistického převratu v Československu,
ve srovnání s obdobnými procesy v jiných státech
východní Evropy, byla skutečnost, že proběhl za
podpory velké části obyvatelstva. Dalším významným
specifikem byla výrazná orientace zahraniční politiky
všech stran sdružených v Národní frontě na Sovětský
svaz.
V Košickém vládním programu vyhlášeném v dubnu
1945
Tento den, komunisty označovaný jako "vítězství
pracujícího lidu nad buržoazií a reakcí", představuje
vyvrcholení státního převratu, jehož cílem bylo
nastolení komunistické diktatury, likvidace
parlamentního demokratického systému a připojení
Československa do sovětského mocenského bloku,
strany deklarovaly: "Vláda bude jednat v souladu se
Sovětským svazem, a to ve všech oblastech: vojenské,
politické, hospodářské i kulturní". Tyto aspekty tak
výrazně napomohly komunistům převzít moc ve státě.
Co znamená únor 1948 pro historii České republiky ?
Po únorové krizi v r. 1948 komunisté odmítli
spolupracovat na půdě Národní fronty se starým
vedením někomunistických politických stran. Ovlivnili
jejich obrodu, tj. volby nových vedoucích představitelů,
společně s nimi začali realizovat plán budování
socialistického Československa bez opozice. Prezident
Beneš rezignoval (v červnu 1948) a jeho nástupcem byl
zvolen první komunistický prezident - Klement
Gottwald. Tyto události jara 1948 jsou považovány,
dokonce i podle zákona z roku 1993, za počátek
nesvobody a vlády totality.

Od roku 1948 se realizoval na celém území
ČSR sovětský (možná přesněji stalinský) ekonomický
model, stejně jako nový model politického uspořádání.
Podstatnými rysy tohoto typu transformace byly:
- masivní industrializace s důrazem na těžký průmysl,
která změnila jednak strukturu průmyslové výroby,
jednak vyvolala hospodářský chaos už 3-5 let po jejím
zahájení;
- znárodnění výrobních prostředků, které mělo často
podobu konfiskací, znamenalo úplné převedení privátní
ekonomiky pod státní kontrolu (včetně terciální sféry),
ale ponechávalo zachováno jen individuální soukromé
vlastnictví umožňující osobní spotřebu a také vlastnictví
družstevní;
- řízení celého národního hospodářství podle plánů,
které měly povahu zákona, a to v pětiletých cyklech (po
vzoru SSSR), které znamenaly určování ukazatelů
označujících zdroje a potřeby a definovaly dodavatelskoodběratelské vztahy;
- získání tzv. východních trhů, po otevření vnitřního trhu
SSSR východním ekonomikám za kontroverzních
podmínek, podle nařízení, plánu a kontroly sovětských
politických a ekonomických autorit;
- přístup k surovinovým zdrojům SSSR, obchodování za
pevné ceny, určované a kontrolované sovětským
Gosplanem (Státním úřadem pro plánování);
- rigidní bankovní systém a kontrola nad celým
finančním sektorem prostřednictvím SBČS (Státní banky
československé), která měla právo kontrolovat všechny
finanční operace různých ekonomických
subjektů, včetně příjmů, výdajů a zisku, a často
zasahovala i do soukromé sféry individuálního vlastnictví
(prodej valut a deviz aj.); - propagace ideologického
ideálu „ekonomika bez krizí", což bylo základní
ideologické dogma, později s mnoha kontraproduktivními
konsekvencemi.
Tato fundamentální a totální transformace
vytvořila model řízené ekonomiky, která byla kritizována
oficiálně i neoficiálně téměř od počátku let 1950. V
soudních procesech této doby byly dokonce i vysocí
komunističtí funkcionáři popraveni, když byli shledáni
vinni kritikou, oponováním nebo dokonce otevřeným
nepřátelstvím vůči zavádění nového ekonomického
modelu národního hospodářství, ačkoli mnozí z nich na
této kritice nebo odporu participovali minimálně. A tak
první ekonomické krize měly význam spíše
psychologický a politický, protože znejišťovaly
ideologický monopol komunistické strany.
Pokus o ekonomickou reformu se stal jedním z
důvodů, proč SSSR a některé země Varšavské smlouvy
obviňovaly politické vedení
československého státu z bezbřehé liberalizace a
dokonce zohrožení socialismu a jeho hodnot. To vedlo k
vyhlášení tzv.Brežněvovy doktríny, podle které měla
vojska Varšavského paktu právo intervenovat všude
tam, kde byl socialismus v nebezpečí, a kde byly
ohroženy komunistické hodnoty. Avšak jakkoli bylo
napadení československé republiky dramatické, šlo jen
o vyvrcholení politického procesu, který začal již na
přelomu padesátých a šedesátých let.

6.

BocLka Milana Lasicu

V zimnom období sa Fudí často zmocňuje depresia.
Vidia všetko v čiemych farbách. Nečudo. Je stále pod
mrakom, teplota okolo nuly, chystá sa pršať alebo
snežiť, neviete presne, ako to dopadne, právě preto, že je
okolo nuly, takže sa ani nemáte na čo tešiť, lebo
sneženie by vás iste potěšilo, ale dážď určité nie, nie je
nič horšie, ako keď v zimě začne pršať, to je priam
odporné, hoci, medzi námi, ani sneženie nie je ktovieaká
výhra, priznajme si to, zasněží, spočiatku to vyzerá dosť
efektne, romantika, zima, spomienky na detstvo,
Vianoce, sneh vřzga pod nohami, ale v skutočnosti prd
makový, o chvíťu je na uliciach čFapkanica, zničíte si
topánky, hoci ste si kupili zimné, drahé, odolné, ale
hovno sú odolné, premočia sa za štvrť hodiny, a potom
aby ste chodili v mokrých topánkach, nič horšie vás
nemóže stretnúť, pretože najdóležitejšie v zimě je mať v
suchu nohy a keď ich máte přemočené, tělo sa neubráni,
sople sa začnu rinúť z nosa, nedajbože máte aj zvýšenu
teplotu, stačí takých tridsaťsedem osem a potíte sa ako
somár v kufri, najradšej by ste zaliezli niekam do
postele, ale nemóžete, pretože musíte ísť do roboty, lebo
keby ste nešli, museli by ste ísť k lekárovi a sedieť tam
niekde v čakámi pol dňa, aby vám potom predpísal
aspirin a povedal, že nemáte chodiť medzi Fudí, to si
móžete predpísať aj sami, nakoniec, medzi Fudí by ste
najradšej nechodili ani keď ste zdraví, lebo Fudia vás v
podstatě serú, neviem, kto povedal tú kravinu, že člověk
je tvor spoločenský, naopak, člověk má čo robiť, aby
mohol komunikovať s inými Fuďmi, čo to dá námahy,
koFko odriekania, lebo Fudia sú svine, Fudia sa delia na
veFké svine a ešte váčšie a nikdy

neviete na ktorú skupinu právě natrafite, hoci v podstatě
je to úplné jedno, najlepšie by bolo nevychádzať z
domu, lenže aj doma je pěkná otrava, to je tiež pěkná
kravina, že rodina je základ spoločnosti, ďakujem pekne
za takú spoločnosť, ktorej základom je rodina, veď
vieme, ako to v
rodinách vyzerá, každý hrabe pod seba, na nikoho sa
nedá spoFahnúť a niekedy je aj chladnička celkom
prázdna, takže ak toto má byť základ spoločnosti, tak sa
nečudujme, že sú Fudia takí nasratí, chudáci gayovia,
myslia si, že v tom ich vytúženom registrovanom
partnerstve to bude iné, nebude, bude to také isté,
akurát, že ti nepolezie na nervy žena, ale muž, ale na to,
aby ti liezol na nervy muž, nepotřebuješ registrované
partnerstvo, stačí chodiť do roboty, tam ti aj tak lezů na
nervy všetci, kurva, keby aspoň zasvietilo slnko, ale ani
to zimné slnko nestojí za veFa, kašlem na všetko, idem
si šFahnúť pol fTaše borovičky a ráno mi bude ešte
horšie. Toto je tá vaŠa demokracia?
.milan Lasica

LAWYER
Over 25 Years Experience

ARTHUR DRIKAS
Level 6,117 King William Street
ADELAIDE SA 5000
PH: (08) 8231 4267
FAX: (08) 8410 0933
MOTOR VEHICLE INJURY CLAIMS
WORKERS COMPENSATION
FAMILY DE-FACTO LAW
BUSINESS LAW
WILLS & ESTATES

Deceased Estates, Powers of Attorney
CIVIL & CRIMINAL
FREE FIRST INTERVIEW
After hours appointments and home visits
available by arrangement

Chcem sa dať rozviesť, pán sudca!
- A čo je motívom, pani?
- Bol mi nevemý!
- Ako to viete?
- Zistila som, že naše děti nie sú jeho!
Domáce zvieratá súťažia, kto naženie viac hrózy.
Prasa hovoří: „ VyváFam sa v blate, začnem krochkať a
behať, hydina sa vyFaká a utečie odo mňa."
Býk hovoří: „Zdvihnem vysoko hlavu, silno si odfrknem,
rozbehnem sa po lúke a rozoženiem všetky krávy a ovce."
Kuriatko hovoří:,,A ja si Fahnem a budem sa robiť, že som
mrtvé a pol republiky sa zhrozí od strachu."
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Czech aviation legends live on in SA
The Czech Republic has always been a very air-minded
nation. A country of 10 million people, it has eleven air
craft manufacturing companies. It is making a particular
impression in the sport aircraft field, and many Czech
sport and training aircraft are flying today in Australia.
However, the link between Australia and the CR goes
back a long way, into the old Czechoslovakia.
One of the most unique sport aircraft, the Meta Sokol,
was produced in Vysoke Myto during 1959-60. This 4place, all metal aircraft was, technologically, a world
leader in its day, and would still be considered so today.
Only around 250 were produced, but its greatest export
success was to Australia. A total of 9 were imported
into this country, and four are still flying, one of them in
SA. Even now, a biennial rally of Meta Sokols is held in
Vysoke Myto, and usually over 20 surviving examples
attend.
Even more interesting, how
ever, was the success of an
other Czech aviation ikon in
this country. This was a 4place, twin-engined aircraft,
the Aero, made by Let Aircraft
Industries, which is still very
much alive and is based at
Kunovice. The Aero was
made in two versions, the
Aero-45 and the Aero-145. The most significant differ
ence between them is their engine power, the 145 hav
ing the more powerful LOM-332 engines. LOM
(Letadlovi Oprava Malesice) is still in operation in Pra
gue, and these engines are still in manufacture.
A measure of the significance of this aircraft to Czech
aviation history is the fact that there is an Aero-45 sus
pended from the ceiling of the Prague international air
port. It is the only aircraft in such a prime position for
viewing by international travellers.
A total of 5 Aero aircraft were bought by Australia, al
though one of them was damaged on its delivery flight
and did not make it to this country. A second was writ
ten off in Melbourne (the sole pilot was unhurt) while the
remaining three found their way to Port Lincoln. This
small fleet of one Aero-45 and two Aero-145s spent
many useful years in fish spotting for the fledgling Tuna
fishing industry. As the industry grew and began to use
more sophisticated methods, the Aeros were re
deployed to a role of servicing light-houses on several
islands off the South Australian coast. They were able
to operate successfully with heavy loads from short and
rough airstrips, which made them very successful in this
role. It is interesting to note that, when they were taken
off this task, it was taken over by helicopters.
These three aircraft ended their commercial life in 1976,
and were bought by John Ellis. The Ae-45 had been
tipped onto its back and, while not badly damaged, re
mained unrepaired. One of the Ae-145s was brought
up to flying condition, and was flown sporadically over

the years. It was sold to a group in Sydney in 2007. It
was flown to Sydney and has been given the full resto
ration treatment, including re-building of the engines by
the LOM factory. It is expected back in the air in early
2008. The two aircraft remaining in SA are now the
focus of interesting restoration programs.
Ae-45 VH-WWH. This was donated by John to a
school in Port Pirie which had set up a program called
Aviation Pathways. The program is intended to give
students a taste of aviation, and an indication of its po
tential for a future career. The program integrates into
the school’s science program (studies of aerodynamics,
meteorology etc) and the technical studies program
(metal work, aircraft structures) and in addition provides
for flying experience with the local flying training school.
In addition to students from the school, the course
draws further students from all over SA, with the pro
gram running for a
solid week each
term. Further sup
port from the pro
gram has been
given by the Avia
tion Museum and
by the Sir Ross
and Sir Keith Smith
Fund. The aim is
that, eventually,
the aircraft will be
restored to display condition and go on display at the
Aviation Museum. In the mean time it is expected to
provide several years of interesting work for the stu
dents.
Ae-145 VH-CZL. This has been acquired by a consor
tium with the aim of restoring it to flying condition. The
restoration program is being carried out in a workshop
in Port Adelaide, and is progressing slowly but surely.
The aircraft is undamaged but has not flown for over
thirty years, so it is being thoroughly checked over and
serviced to ensure that everything is in safe, operating
condition. It should again grace the skies of Australia
within a few years.
The Aero-45 and Aero-145 have a reputation as beauti
ful aircraft to fly as well as trusty working machines.
Only a handful remain flying around the world (only two
in the Czech Republic, one with the wonderful registra
tion OK-KGB) so when these projects are completed
the Australian fleet of two flying and one on display will
be a very significant achievement. It will highlight and
reinforce the links between our two countries.
******
Maminko, mě se do té školy nechce. Děvčata ze mě
mají srandu, kluci mi podráží nohy, učitelé mě nemají
rádi, já tam nepůjdu!"
"Musíš, jednou jsi tam ředitel..."
"Mami,kup mi velblouda!"
"A čím bychom ho krmili?"
"Kup mi toho ze zoologické zahrady, ten se krmit
nesmí!"
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informace o kursech pro českou krajanskou ko
munitu pro rok 2008

I. Semestrální studijní pobyty
Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů
s přednostním změřením na následující oboiy: učitelství
českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny
umění a teologie. Jedná se obecně o obory související
s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a
literatury. Ročně je pro zájemce z celého světa
poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30
semestrálních) stipendií na vybraných veřejných
vysokých školách v ČR.
Vyplněnou přihlášku (viz www.dzs.cz) spolu
s potvrzením a doporučením krajanského spolku a
stanoviskem zastupitelského úřadu (ZU) je třeba zaslat
prostřednictvím ZÚ na Odbor kulturních a krajanských
vztahů (OKKV):
pro studium v zimním semestru 2008/2009 (od 1.10.
2008) do 20. 3. 2008
pro studium v letním semestru 2008/2009 (od 15. 2.
2009) do 20. 8. 2008
Přihlášky zasílejte, prosím, na
velvyslanectví ČR v Canbeře.
v

v

II. Čtyřtýdenní kurz českého jazyka v CR
pro krajany v Dobrušce
Ročně je pro zájemce z celého světa
poskytováno 60 stipendijních míst k účasti na
čtyřtýdenním letním kurzu v ČR, který zahrnuje
výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na
osvojení základů českého jazyka a poznávání
českých reálií. Výuka sestává z celkem 90
vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle
stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží
účastníci osvědčení o absolvování kurzu.
Vyplněnou přihlášku (viz www .dzs.cz)
spolu s doporučením krajanského spolku je potřeba
zaslat na velvyslanectví ČR v Canbeře, které ji se
svým stanoviskem postoupí Ministerstvu zahraničních
věcí, do 5.3.2008.
HL Dvoutýdenní kurz metodiky výuky
českého jazyka pro vyučující z řad krajanských
komunit
Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst.
Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku
metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy
vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva
odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk
a literaturu.
Na internetové stránce DZS (w ww .dzs.cz) je možno
získat přihlášku do kurzu, informace o jeho průběhu,
termínu konání a dalších náležitostech účasti. Vyjádření
krajanského spolku k žádosti svého člena musí

rozvoje výukových a kultumě-osvětových aktivit
spolku. Velvyslanectví připojí k žádosti také svůj
stručný komentář zašle přihlášku na Ministerstvo
zahraničních věcí. Přihlášky zasílejte, prosím, na
velvyslanectví ČR v Canbeře do 5.3.2008.
IV. Vysílání českých učitelů ke krajanským
komunitám
Každoročně je do zahraničí vysíláno 12 učitelů
ČJ. Působení u krajanů v teritoriích má přitom širší
rozměr než jen samotnou výuku. Učitel pomáhá
při přípravě a realizaci krajanských kulturních,
dokumentačních a vzdělávacích (osvětových) projektů,
podílí se na zprostředkování kontaktů mezi krajanskými
institucemi a subjekty v ČR. Mzdu, zdravotní a sociální
pojištění a dopravu do místa působení a zpět do ČR
hradí DZS. Zajištění podmínek pro působení učitele je
kodifikováno smlouvou mezi gestory vyslání krajanským spolkem a OKKV - a uzavřením dohody o
pracovní činnosti mezi učitelem a DZS. Doba vyslání je
zpravidla jeden rok, na základě vyhodnocení působení
může být uzavřena i opakovaně na další období.

