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Listopad— prosinec 2008
November- December 2008
Program klubovních akcí 2008

Všem členům a přátelům klubu přejeme

Pátek 28.11. večer- Večerskytarou
Neděle 30.11.15hod - Výroba Adventních věnců a
perníčků
Sunday 7.12.15hod-Mikuláš, BBQod 13hod
Sobota 13.12.15.30 - Mše svátá
Sunday 14.12.15hod- Koledy při svíčkách
Sunday 21.12. od 13hod-Vánoční pohoštění
Středa 31.12. 20hod - Silvestrovská zábava

Club’s Program 2008
•
•
•
•
•
•

V neděli 7.prosince v 15 hod
Přijďte si zazpívat s klubovním
sborem české koledy
Přineste prosím talířek vánočního pečivá
Připravují B.Lisáčková a L.Rajchová

Vánoční pohoštění— Christmas Dinner
Sunday 21 December from 1PM

Entrée
Ham roll with horseradish cream or
Seafood vol-au vents
Main course
Roast turkey breast with almond sauce and
roast potatoes or
Crumbed fish with potato salad
Sweets
Apple strudel with cream or ice cream or
Christmas pudding with brandy sauce
Complimentary: Glass of wine
23 dollars per head
Please book ahead in the Club

Klub bude zavřen v pátek a neděli 26.-28.prosince
a v lednu bude otevřen až 23.ledna 2009

Sunday 30.11. - 3PM Wreath making and Xmas
biscuits decorating
Sunday 7.12. 3PM St Nicholas Day, BBQ from 1PM
Saturday 13.12. 3.30PM - Catholic Mass
Sunday 14.12. 3PM Carols by Candlelight
Sunday 21.12. from 1PM - Christmas Dinner
Wednesday 31.12 8PM New Year Eve Disco

Mikulášské odpoledne
V neděli 7.prosince ve 3 hod
odpoledne zavítá opět do
klubu Sv.Mikuláš se svými
pomocníky andělem a čertem,
aby podělil děti dárky. Mikuláš
je vytrvalý a naděluje dětem v
klubu bez přestávky již 54let.
Udělejte svým dětem,
vnoučatům či pravnoučatům
radost a přiveďte je na toto
tradiční mikulášské odpoledne.
Jednotný poplatek za dárky
pro děti je $20. Příspěvky na
Mikuláše můžete platit u paní
Lisáčkové nebo u baru.
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BBQ již od 13hod
Vařená jídla se budou
podávat až od 15hod

Pomocný biskup brněnský a biskup pro
Čechy v zahraničí Petr Esterka bude
sloužit českou mši v sobotu 13.prosince v
15.30hod v Československém klubu.

Kuchyň a bar budou otevřeny od 14hod________________

Adventní věnce - Výroba adventních
věnců a zdobení perníčků - v neděli v 15
hod 30.listopadu. Přihlašte se u Dany
Tomečkové na Mob. 0405 716 071
Nezapomeňte na poslední páteční večer s
Karlem Vystavělem 28.listopadu
Další kytary a zpěváci vítáni.
Přineste si zpěvníčky

K lubovní zprávy
oslední neděli v říjnu jsme
oslavili státní svátek České
republiky. Pásmo o Masarykovi
připravila paní Dagmar Balcárková a
přípravu programu převzala po paní
Dáše Olga Malandrisová, která též
zpěváky velké i malé doprovázela na
klavír. Sálem zazněly pěkné české i
slovenské písně a hezký pohled byl na
krojovaná děvčata a děti, které nám
nejen zazpívaly, ale i zatancovaly. Děkujeme všem, kteří se
na přípravě tohoto pěkného, kulturního odpoledne podíleli.

P

Oslavy 28.října v Československém klubu
Pan Generální
Konzul Vít
Kolář a Jiří
Švehlák při
vystoupení
kapely
Sudovjan

Záběr z pikniku
U táboráku při
kytaře

27.února v příštím roce Velvyslanectví ČR se chystá v
našem klubu uspořádat plakátovou výstavu význačných
osobností našeho národa. Více v dalším čísle Života

Máte zaplacené příspěvky na nový finanční rok?
Příspěvky na rok 2008/09 jsou nyní splatné
Posílejte je na adresu Československého klubu
PO BOX 89, Hindmarsh 5007
Rodina $ 40
Jednotlivec
$ 35
Penzisté manželé $ 30 Penzista $ 20

Č lenské příspěvky na rok 2008 - 2009 zaplatili
O. Kaščak 20.-, L. A M. Hofr 30.-, J. a M. Blaščak 30.-, H. a
B. Michaelson 30.-, R. a K. Koudelka 40.-, Š a D. Bilka 40., E. A T. Milerský 30.-, V. Jensen and fam 40.-, O. Petreček
20.-, A.Matuzsek 20.-, E. Bloomfield 20.-, M. Folber 20.-, V.
a B. Seidler 40.-, M. a A. Janíček 40.-, A. a J. Almassy 40.-,
F. a M. Zeman 40.-, M. a I. Zeman 40.-, G. Kováříček a
Darren 40.-, K.a E. Řehořek 30.-, D. a S. Wundersitz 40.-,
Ing. M. a H. Šlajs 40.-.

Dary klubu:
Ing. M. a H. Šlajs 10.-, L. a M. Hofr 10.-, J.a M. Blaščak
20.D ar na M ikuláše: Š. a D. Bilka 10.-.

říjnu v pátek před oslavou národního svátku nás
navštívila cimbálovka z Uherského Hradiště. Ti, kteří
na jejich koncert přišli,
se báječně pobavili.
Nálada byla ohromná,
tancovalo se, pilo se a
hodovalo, ale hlavně se
zpívalo ke
spokojenosti všech.
Svou přítomností nás
poctil i pan Generální
konzul ze Sydney, pan Vít Kolář, který kapelu doprovázel a
při této příležitosti předal Čs klubu šek na $3430 dolarů od
Ministerstva zahraničních věcí. Pan Konzul nám zaslal poté
děkovný dopis za zajištění úspěšného koncertu cimbálové
kapely Sudovjan ve kterém též říká, že si on i členové
kapely velice vážili vřelého přijetí publikem, na které
budou rádi vzpomínat. Zvláštní dík patří panu Jiřímu
Švehlákovi, který obvolal mnoho svých známých, aby na
koncert nezapoměli a paní Mirce Pekárkové, která spolu s
Jiřím několik členů kapely ubytovala.

V

'*’ íjen byl měsíc velice činorodý a v polovině října jsme
R
se sešli na pikniku v Mt Crawford. Den se nám vydařil,
táborák plápolal, hranici postavil pan Franta Zeman. Joža
Drienik navařil klubovní guláš, děti,
dospělí i psi si to pěkně užili. Sešlo se nás
tam dost i přes to, že popis cesty nebyl
úplně přesný. Zajistili jsme toto pěkné
místo již na příští rok!
an KarelTržil se stará o naší zahrádku již 12 l e t / ^ ^ U
Chodí tam pečlivě zalívat a plít a též se sará
' i ^
o pořádek na dvoře.Děkujeme Karle!
arika Trnková a Nina Blizňakovská během říjnového
koncertu Sudovjanu a při oslavě Čs svátku zastaly
naší barmanku Olgu Turečkovou, která se účastnila
sportovního mistrovství. Pomohly nám zdárně uhasit naší
žízeň.Děvčata děkujeme vám. Též patří dík všem ženám,
které přispívají svými zákusky při větších
oslavách či programech, zejména pak paní
Marii Rynešové, která organizaci a pečení
zastává již několik let. Zkrátka, jste jedničky!

M

4.

Klubovní piknik a dýchání čistého vzduchu
Náš klubovní piknik v lese se stal beze sporu pro
mnohé rodiny našich členů přitažlivým. Povzbudí
nás vyjet na výlet do přírody, a poskytne nejen
zábavu, ale odpoutá nás i od různých strastí.
Dýchání čerstvého vzduchu nám okysličuje krev a
aktivuje výměnu látek v tělě. Čistý vzduch je
nezbytný pro obnovu buněk pokožky.
Při jeho nedostatku cítíme únavu a
můžeme se jen obtížně soustředit. Je
nejlépe si vyjiít ven a nadýchat se
čerstvého vzduchu; zvýšené množství
kyslíku zabere lépe než prášky. U
povrchu zeměkoule obsahuje vzduch
21 procent kyslíku.
Mnozí členové klubu přijeli na piknik
do lesa s dětmi již v sobotu ráno, aby
se nadýchali té osvěžující lesní
atmosféry. Výlet byl únik z města, z
prostředí znečištěného ovzduší. Děti
mohly na palouku v lese běhat a hrát si s jinými
dětmi. I pes, přítel člověka, si zde přišel na své.
Jiní přijeli později, jen se podívat; neodolali
zvědavosti. Byli mile překvapeni, když viděli dobrou
náladu, zdravá těla členů ve sportovním, různé hry a
zábavné soutěže pro děti a dospělé. Zpestřením dne
byl dobrý guláš. Večer zpříjemnila skupina táborníků
sedících okolo táborového ohně, písničkami za
doprovodu kytary; táborák plápolal a tóny písní
přinášely vzpomínky na dávné chvíle.
Tatínkové posilovali svůj hlas různými lektvary z
flašticky nebo pivem. Maminky většinou nepily, ale i
tak některé ochutnávaly ’’elixír života”. Pak řekly, že
to víno je silnější než voda a odešly brzy spát.
Později tatínek šel ještě se psem na dlouhou
procházku. Piknik v lese učaroval - byl to skvělý
výlet. Zúčastnilo se ho bez mála 100 lidí.
Jelikož nyní začíná letní období a otevřený oheň v
přírodě je již zakázán, tento piknik s táborákem byl
náš poslední v tomto roce.
Četl jsem článek, který upozorňuje na vliv a následky
na naše tělo při dýchání znečistěného ovzduší.
Přeložil jsem jeho výtah z angličtiny a navázal jej na
náš piknik Československého klubu v lese, sledující
tentýž pojem, dýchání čistého vzduchu.
M. Karas.

“Kyslík, dýchání čistého vzduchu v
boji proti rakovině.”
Dva akademici - vědci pracující ve výzkumu na
Adelaidské universitě ve Středisku pro molekulárrní
genetiku,” Dr. Daniel Peet a Dr. D. Murray Whitelaw

objevili, jak dýcháním čistého vzduchu lze zlepšit
imunitu a odolnost těla proti rakovině.
Uveřejnili své poznatky v universitních novinách
“Adelaidean“. Píší v něm o svém výzkumu a o
získaných vědomostech. Dokázali úspěšně a
přesvědčivě vysvětlit, jak dýcháním čistého vzduchu
a kvalitního kyslíku v něm obsaženém, lze zlepšit
nejen léčbu rakoviny, záchvaty mozkové mrtvice a
a srdeční záchvaty, ale též snížit v těle možnost
vzniku rakoviny. Podařilo se jim
identifikovat významný klíčový orgán,
“snímač kyslíku,” (Oxygen Sensor),
který určuje jak smyslová ústrojí v
těle reagují na změnu dýchaní,
kvantitu a hlavně kvalitu kyslíku.
Vědci pak uvedli několik případů,
aby ukázali jak nízká kvalita kyslíku v
těle může být nebezpečná.
Dr. Peet, který je spolupracovíkem a
členem skupiny W. Bruče Halí z
Cancer Council v Jižní Austrálii, řekl:
„Savci mají k udržení života absolutní a neustálou
potřebu kyslíku.
Krev obsahující kyslík znečištěný škodlivými látkami,
(polucí), které se dostaly do těla dýcháním nízké
kvality kyslíku, způsobuje, že člověk a jeho tělo nebo
části jeho těla jsou vystaveny škodlivým elementům,
které svým vlivem mohou podnítit vznik různých
nemocí, mohou způsobit stárnutí tkáně a špatné
okysličování může způsobit vznik rakoviny.”
Horolezci, při slézání hor vysokých výšek, mohou
zažít akutní horské nemoce, kdy vytváření
nadměrného množství tekutiny v plicích a mozku je
způsobeno nedostatečným okysličováním - snížením
množství kyslíku ve vzduchu. Takové případy s
těmito příznaky, jestliže se jim nedostane okmžitého
lékařského nebo preventativního opatření mohou být
i smrtelné.
V případě rakoviny, nízká hladina kyslíku v jádru
nádoru, může způsobit růst nových cév, které mohou
podporovat růst rakoviny. V přiípadě srdečního
infarktu, mozkové mrtvice, krevní sraženina v cévách
způsobí zablokování cév, zabrání oběhu krve a
zamezí přívodu kyslíku a může též způsobit smrt.
Identita snímače kyslíku zůstávala až dosud
záhadou. Náš výzkum - bádání způsobilo zvýšení
celosvětových vědomostí u snímání kyslíku
dýcháním. Tyto poznatky a informace prokážou svou
důležitost při praktickém terapeutickém léčení nejen
u případů rakoviny, ale i při záchvatech mrtvice a
srdečních příhodách,” řekl Dr. Whitelaw.

Liboslav Peter Hanuš
se v neděli, 23. listopadu 2008 dožívá požehnaného věku

85

let

Přejeme mu k jeho kulatému výročí, aby si i do dalších let zachoval své
zdraví a vůli do života, naplněného spoustou příjemných zážitků a
radostných chvil.

Liboslav byl jedním ze zakládajících členů našeho klubu. Dlouhá léta
působil v celé řadě klubovních výborů, kde zastával důležitou funkci
sociálního referenta. Staral se o desítky a desítky rodin nově příchozích
při jejich prvotních začátcích života v Austrálii. Navštěvoval nemocné a
staré členy klubu a zařizoval pro ně vše nutné a potřebné.
Situace se nyní poněkud obrátila. A tak máte všichni vy, kterým Liboslav
kdysi pomáhal a které v době jejich nemoci navštěvoval, možnost splatit
váš dluh tím, že navštívíte vy jeho a zastavíte se na kus řeči.
Najdete jej snadno v Clayton Homes, 156 Main North Road, kousek za
Scots Motelem. Sestry vám rády ukáží pokoj kde je ubytován.
Liboslav má dost velké potíže s chůzí a pohybem vůbec. Většinu času
tedy tráví před televisní obrazovkou a rád uvítá každého, kdo svým
příchodem a návštěvou zpestří jednotvárnost jeho dní.
Tak tedy! Až zas budete projíždět Main North Road, stavte se.
Liboslav si to zaslouží!
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Canberra, listopad 2008
V ážení krajané,
Před 19. lety, dne 17. listopadu 1989 represivní
komunistický režim tvrdě zasáhl proti demonstraci
studentů pořádané u příležitosti 50. výročí uzavření
českých vysokých škol nacisty. Následovaly protestní
akce nejdříve organizované právě
studenty, ke kterým se vzápětí připojili i
umělci. V průběhu několika desítek hodin
se ke studentům a umělcům postupně
přidávali další profesní kategorie a už 20.
listopadu bylo na ulicích Prahy přes
100.000 lidí a v Brně kolem 40.000.
V průběhu dalších dnů demonstrovalo
v ulicích Československa statisíce lidí a
probíhaly stávky, včetně generální. Občané postupně
překonávali strach z represivního režimu, který se
z počátku připravoval na použití síly za pomoci nasazení
policie, armády a zejména po zuby ozbrojených a dobře
vycvičených tzv. Lidových milicí. Snahu masovými
demonstracemi si vynutit změnu neschladilo ani
výjimečně mrazivé počasí, kdy teploty od poloviny
listopadu klesaly hluboko pod bod mrazu. Režimu tedy
nepomohl ani „mráz přichází z Kremlu“, jak se této
studené vlně začalo říkat.
Jakmile komunistický režim zjistil, že použití síly je
nemožné, začal politicky lavírovat a snažil se reformami
na poslední chvíli udržet si vedoucí pozice. Nová
federální vláda jmenovaná začátkem prosince 1989 a
složena převážně s komunistů vydržela jen pár dní.
Mravenčím úsilím se představitelům Občanského fóra
v české části Československa a Veřejnosti proti násilí
ve slovenské, podařilo nenásilnou formou postupně
vytlačit komunisty ze všech důležitých funkcí. Dne
29.12. byl jednomyslně zvolen prezidentem
Československa disident Václav Havel a v průběhu
ledna 1990 buď rezignovali, anebo byli odvoláni ti
poslanci federálního shromáždění, kteří neskýtali záruku
demokratického působení. Tuto etapu revoluce ukončily
první demokratické volby od roku 1946, které se konaly
v červnu 1990.
Tato naše revoluce, díky své nenásilné formě a průběhu,
záhy vstoupila do světových dějin pod názvem Sametová
revoluce (Velvet Revolution). Právě díky ní a zejména
lidem, kteří stáli na jejím začátku - studenti, umělci,
disidenti, intelektuálové, novináři a dělníci, kteří našli
odvahu vystoupit proti režimu a emigranti, kteří aktivně
pomáhali ze zahraničí, se dnes Česká republika řadí mezi
vyspělé demokratické země s tržní ekonomikou a je
aktivní součástí mezinárodního společenství se všemi
právy a povinnostmi,které z toho vyplývají..
Dík patří i vám krajanům v Austrálii a na Novém
Zélandu, kteří jste odešli z bývalého Československa a
raději dali přednost nejisté budoucnosti před životem za
železnou oponou, kde vlády zemí tzv. socialistického
tábora za pomoci represivních složek pošlapávaly

Československa a krůtě na to doplatili. Řada z nich
byla zavražděna, další totálně nasazeni a vysoké školy
byly uzavřeny. Nicméně přes represe se nemálo
studentů aktivně zúčastnili protinacistického odboje.
Děkujeme vám a nikdy nezapomeneme,
lidskost a důstojnost svých vlastních lidí. Každý jeden
z vašich odchodů byl signálem pro
svobodný svět, že něco v naší zemi není
v pořádku a že je s tím třeba něco dělat.
Nejdéle čekali ti z vás, kteří jste odešli
v souvislosti s událostmi v roce 1938-39 a
1948. Nicméně daleko od domova, do
kterého se řada z vás dlouho nemohla
vrátit, je dlouhá každá chvilka a i proto
patří Sametová revoluce k významným
mezníkům v našich dějinách. Přinesla nejen politické a
ekonomické změny, ale umožnila bez pocitů
ponižování a šikany cestovat do svého domova všem
těm, kteří ho byli nuceni opustit.
S úctou
Juraj Chmiel, velvyslanec

29.11.2008 v 16 hodin slavnostně otevře premiér České
republiky pan Miroslav
Topolánek Muzeum českého a
slovenského exilu 20. století v
Brně. Všichni Češi i Slováci
žijící v Austrálii i jinde po světě
jsou srdečně zváni.
Jan Kratochvil OCM
ředitel Muzea cčeského a
slovenského exilu 20. století
Štefánikova ulice 22
602 00 Brno

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.
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Z deníku důchodce: Úvaha o Vánocích

Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte našít třídu!
Prosíme vás, nezkoušejte nás! Tato úpěnlivá prosba
učitelům se každý rok pravidelně objevovala na tabuli
poslední den školy před vánočními prázdninami. Zpravidla
ukrutní kantoři málokdy dali na naši dobře míněnou prosbu
o předvánoční shovívavost. Jen jednou, v
maturitním ročníku, projevil matikář Říha
U
neobvyklou dobrotu a místo logaritmů mně dal
násobilku sedmi, kterou jsem k jeho
konstemaci bez napovídaní celkem hravě zvládnul. Poprvé
jsem tak přinesl rodičům nevšední dárek k Vánocům,
radostnou zprávu, že jsem tentokráte z matiky nedostal
kouli neboli pětku. To tatínkovi, který měl o mně utvrzelou
představu, že to v životě dotáhnu tak nejspíš na metaře,
vykouzlilo úsměv na tváři, dal mně pětikorunu a dovolil
mně jít s kamarády na pivo.
Vánoční prázdniny byly naplněny napjetím a radostným
očekáváním příchodu Štědrého dne.
Dny před Ježíškem jsem obyčejně trávil neúnavným
slíděním po dárcích, které přede mnou rodiče pečlivě
ukrývali. To, co ze dne zbylo, jsem většinou promrhal
pozorováním chlapíků, kteří v třeskutých mrazech jen tak
holýma rukama vytahovali z kádí zlaté kapříky, které
většinou na přání zákazníka obratným majznutím paličkou
do hlavy sprovodili ze světa. Měl jsem pro tyto prodavače
kaprů s rampouchy u vousů a věčnými nudlemi u nosu
neutuchající obdiv. Ještě rok před maturitou, kdy moje
budoucnost vypadala opravdu tak černě, že tatínek přes
známého u Komunálních služeb hlavního města Prahy
zařizoval tlačenku, abych se dostal na metaře, jsem měl
neskonalou touhu vyučit se zrovna takovým prodavačem
ryb. Líbilo se mi, že je lidé jako já pokládají za hrdiny, které
neskolí mráz. Imponovalo mi, že jsou na ně před Vánocemi
dobře naladění zákazníci většinou příjemní a milí. To, že
občas prodavačům zákazníci podstrčí i láhev rumu na
zahřátí mělo pro mě neodolatelný půvab. Jako vnímavému
jinochovi mně samozřejmě neušlo, že krasavice se na
prodavače něžně usmívají, vrhají na ně vlahé pohledy a
někdy se jim vymrzlých prodavačů tak sželí, že je zvou
do svých kamrlíků a ložnic na horký čaj, aby pookřáli.
A vždycky jsem snil o tom jak bych čaj zdvořile odmítl
a místo něho se rychle sápal do měkkých duchen...
Tatínek si myslel, že nás kdovíjak obveselí, když
kapříka přinese domů živého a pak ho bude několik
dnů držet ve vaně. Nejenom, že jsme nebohou rybku
všemožně s bratrem pošťuchovali a nabádali jí plavat divíce
se, že den ze dne očividně chřadla a plavala břichem vzhůru
více než se sluší a patří.
Na Štědrý den se tatínek, který by mimo mě normálně
neublížil ani mouše, změnil v nemilosrdného surovce a
vrahouna, když, nedajíc nic na maminčiny úpěnlivé prosby
doprovázené naším řvaním rybu ušetřit, polomrtvého
kapříka usilovně klepal kladivem do hlavy tak dlouho až
zhebnul. A to všechno jenom proto, aby večer mohl skončit
na vánočním talíři. Nám ale bylo kapříka tak líto, že jsme
jak rybí polévku tak i kapra samotného odmítali pozřít. To
tatínka většinou nadráždilo do té míry, že místo tradičního
zpěvu koled jenom slabomyslně opakoval: “Třikrát denně
řezat, jednou denně jíst”.

Vánoční pohodu naštěstí vždycky zachránila maminka,
která taktně tatínkovi vyložila, že na Štědrý den se nehodí
být ukrutníkem, že naopak má být člověk shovívavý, plný
lásky a umět odpouštět. Nakonec vždycky tatínek zjihnul.
Bylo to zřejmě tím, že od nás pod stromeček většinou
dostal tři páry bačkor, kapesníky a fusekle. Pamatuji, že
jednou, když dostal neočekávaně červené trenýrky s
lampasem, byl natolik na měkko, že byl schopen utrousit
jenom jednu větu: "Děkuji ti, maminko, to jsem si snad ani
nezasloužil”.
Dříve však, než jsme se vrhli na dárky, maminka nám
připomněla drahé členy rodiny, kteří bohužel s námi Štědrý
den slavit nemohou, protože z tohoto světa odešli. To sice
trošičku náladu pokazilo, zvláště pak, když maminka
pofnukávala a tatínek začal popotahovat. Nicméně nad
horečným rozbalováním dárků se na chmurné věci rychle
zapomnělo.
V té době se ještě nedávaly tisíce nesmyslných dárků jako
je tomu dnes. V době mého dětství jsem byl na vrcholu
stěstí, když jsem pod stromeček dostal hokejku či knížku.
A to jsem prosím musel pěknou dobu sekat dobrotu, abych
si dárky zasloužil: pomáhat mamince utírat nádobí,
nakupovat, nenosit poznámky v žákovské knížce a nekouřit
tajně na záchodě. A proto byl Štědrý den vždycky očekáván
v krajním napjetí. “Co asi dnes přinese Ježíšek”?, byla
otázka, kterou jsem si kladl od samého rána.
Samozřejmě, že počasí mělo veliký podíl na vytvoření
vánoční nálady. Přes noc napadaný čerstvý sníh, který
obalil bíle stromy, ploty a krajinku kolem, bylo to
nejkrásnější co člověka mohlo na Vánoce potkat. Mráz
vykouzlil pohádku na oknech a oslňující bílo narušoval
jenom černý kos se svěšeným křídlem pod šedým oblakem.
Jak bylo krásné jít po štědrovečerní večeři chřupavým
sněhem do kostela na půlnoční mši. V kostele, který voněl
kadidlem jsem já, nezbedný chlapec, utrousil motlitbičku a
v duchu se zapřísahal již nikdy netrápit rodiče. Většinou
jsem svůj slib také pár dnů vydržel, což rodiče kvitovali s
údivem a obavou zdali jsem zdráv.
Na Vánoce prožité v rodné zemi vzpomínám nostalgicky
každý rok, když usedáme za šepotu klimatizace ke
štědrovečerní večeři v Austrálii. Poezie Vánoc
odešla s naším odchodem do ciziny. I když se
snažíme tradici Vánoc udržovat a vštěpovat jí
naším ratolestem, nějak to už není ono. Asi je to
tím, že jsem se stal důchodcem, že není sníh, že
děti zpívají české koledy tak strašně, že mě dohánějí k
slabomyslnému vykřikování: “Třikrát denně řezat, jednou
denně jíst”, že každý očekává sto a jeden dárek, pokud
možno hrozně drahý, že k večeři není kapřík, protože tady
je to strašná ryba...zkrátka, protože nejsme doma.
Komerční přístup k Vánocům všechno pokazil a proto se
těším na přivítání Nového roku provedením inscenace
muzikálu s partou kamarádů. Naše pečlivě nastudovaná a
profesionálně zahraná představení potěší nejen nás, ale i
přátele v Česku, kteří po shlédnutí nafilmovaného skotačení
nám závidí jak báječně a na úrovni se dovedeme v
Melboume bavit. A my jim pro změnu zase závidíme české
bílé Vánoce, kapříky, koledy a vůni purpury...
Ivan Kolařík, OAM
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Poslouchejte naše
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
Vysíláme zprávy ČTK, Carolíny, z domácího i zahraničního tisku a naši hudbu všech žánrů
neděle od 20.30 do 21 hodin na stanici COAST-FM na frekvenci 88.7 MHz
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ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2008-2009
Jméno a příjmení_______________________________________________________
Post code

Adresa
Členské příspěvky

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

$35
$40
$20
$30
$
$
$

Odstřihněte a odešlete s poplatkem na adresu: Czechoslovak Club in S.A., P.O. B 89
Hindmarsh.SA, 5007.

