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Kostnice - Kutná Hora
Kostnice Kutná Hora se nachází v kapli Všech svatých, což je gotická stavba ze 14. století. Vznikla za
dob krále Přemysla Otakara II. K jejímu vzniku se váže příběh opata Jindřicha, který přinesl ze Svaté
země hrst posvátné hlíny. Při slavnostním obřadu ji rozházel po místním hřbitově a proměnil ho tak
v místo naplněné zázrakem. Od té doby se zde nechávali pohřbívat lidé ze širokého okolí, protože
věřili, že se
tak
přiblíží
vzkříšení.
V dobách, kdy
v
českých
zemích řádil
mor, zde bylo
pohřbeno asi
30 tisíc lidí a
další
pak
b ě h e m
husitských
válek. V 15.
století
byla
r o z l o h a
hřbitova
3,5ha,
což
svědčí
o
skutečném
množství
p ohř b en ý c h
lidí.
Po
husitských
bojích
byla
část hřbitova
zrušena.
Kosti z hrobů
byly umístěny

ve
části

spodní

kaple
V š e c h
svatých.
V 18. století
došlo
k
c e l k o v é
opravě kaple,
která dříve
vyhořela.
O obnovu se
postaral
b a r o k n í
architekt Jan
B l a ž e j
Santini, který
mimo
jiné
n a v r h l
a
použil
lidské kosti k
výzdobě.
Těžko popsat,
která
část
výzdoby by
více stála za
podrobnější
popsání.

Celá výzdoba je totiž svým způsobem unikátní.
Kostnici v Kutné Hoře nejspíš dominuje lustr ze všech možných kostí lidského těla, pod kterým se
nachází vchod do hrobky s ostatky bohatých měšťanů. Ačkoliv se toto ztvárnění výzdoby zdá
bizardní, možná i děsivé, kaple je místem, které mělo sloužit k větší naději lidí na nový život.
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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Podpis Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi ČR a Austrálií
o sociálním zabezpečení
Během slavnostní ceremonie dne 28. 3. 2011 bylo v prostorách Českého velvyslanectví v Canbeře podepsáno
Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení (vlastní
smlouva byla podepsána dne 16.9. 2009 v Canbeře).
Za australskou stranu Správní ujednání podepsal Dr Jeff Harmer (AO), tajemník (Secretary) ministerstva pro
rodinu, bydlení, veřejné služby a záležitosti původního obyvatelstva (Department of Families, Housing,
Community Services and Indigenous Affairs), za českou stranu pak Radim Pecl, chargé d´affaires a.i. Českého
velvyslanectví v Canbeře.
Ceremonie se dále zúčastnili zástupci věcně příslušného australského ministerstva (včetně člena
vyjednávacího týmu) a českého velvyslanectví.
Podepsání Správního ujednání bylo posledním právně-administrativním úkonem před vstupem smlouvy
v platnost. Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení tak vstoupí v platnost dne
1. 7. 2011.
Krátce před vstupem (či v den vstupu Smlouvy v platnost) australská strana uveřejní internetových stránkách
agentury Centrelink (www.centrelink.gov.au) konkrétní informace a postup pro žadatele, kteří budou chtít
smlouvy využít. Obdobně bude postupovat i Česká správa sociálního zabezpečení.
Další informace lze získat na na stránkách Department for Families, Housing, Community Services and
Indigenous Affairs a České správy sociálního zabezpečení.

DOMOV

Ze stolu výboru

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

Blíží se konec finančního roku a proto bychom chtěli
připomenout všem členům Sokola Melbourne Inc.,
že členské příspěvky na rok 2010/2011 musí být
zaplaceny nejpozději do 31.6.2011. Roční členství je
$25, penzisté $15.

Kurzy češtiny
pro začátečníky a pokročilé
Začátečníci: každé úterý od 17.30 hod.
Pokročilí: každé úterý od 19 hod.
497 Queensberry St, North Melbourne
Vyučuje: Zuzana Vasitch
Telefon: 0413 032 366
Email: sokol@aapt.net.au

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

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

Mariášníci volají
Stejně jako za starých časů, kdy se v českých
vesnicích i městech scházeli po práci muži
v místních hospůdkách, aby si zahráli partii mariáše,
tak i zde v melbournském Sokole se každý čtvrtek
odpoledne schází skupina milovníků této karetní
hry. Bohužel ale těch, kteří tuto hru znají, ubývá.
A tak využíváme této příležitosti a oznamujeme,
že pakliže někdo zná tuto tradiční českou hru a má
zájem si zahrát, tak ať bez ostychu přijde každý čtvtek
v poledne mezi nás a osvěží naše řady
mariášníků.
Mirub
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Večer s muzikou
-v sobotu 16. dubna v Sokole se opravdu moc vydařil.
Vintage Blue Music si přišlo poslechnout přes 70
krajanů a všichni se velmi dobře bavili. Hudba
roztančila sál, někteří, posíleni vynikajícím guláškem,
to dokonce na parketu rozjeli naplno a to tak, že boty
musely dolů (šetřily si dámy boty nebo nohy?)
Doufáme, že si to brzy zase zopakujeme.

Chcete si zahrát tenis?
Skupina starších tenisových nadšenců,
scházející se každou neděli v Belgrave Heights, by
ráda mezi sebe přijala novou krev - lidi mající rádi tenis.
Pokud máte zájem, prijďte mezi nás. Hrajeme každou
neděli 10 – 12 hodin (někdy i déle)
v BELGRAVE HEIGHTS tennis Club,
Colby Dr Belgrave Heights.
Více informací - Věra tel.: 0422 691 362.

V krásné atmosféře oslavila své 80. narozeniny
dlouholetá členka Jiřina Bartoňková. Přejeme ji pevné
zdraví, aby ještě dlouho s námi tančila a veselila se.

Oznámení o bohoslužbách
na Šumavě
Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,
tj. 1. května, 5. června…od 11.00 hodin
Po mši následuje malé občerstvení.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Adresa: Locks Way, Belgrave South,
Telefon: 9754 5159 Melway 84 J5

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

Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
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Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

Pro děti a rodiče

Co je české, to je hezké
Jak vybíráte pro děti písničky, knížky, pohádky, hry?
V dnešní době je toho opravdu spousta, CD a DVD,
pohádkové časopisy se samolepkami, omalovánky a
puzzle soupeří s knihami klasickými i těmi současnými.
Ale jak si z toho množství vybrat, nechci říci to nejlepší,
ale snad to, co nejvíce vaše děti zaujme a k čemu se
budou rády vracet nejen ony, ale i vy. Otevírá se vám
krásný svět objevování a někdy i pátrání po tom
nejzajímavějším.
Moje kritéria pro výběr českých věcí pro děti jsou tu
v Austrálii naprosto jiná než kdybych žila v České
republice. Překvapilo mě jak rychle, dá se říct
okamžitě, a hodně si moje dcery oblíbily veškeré české
encyklopedie (včetně map) a obrázkové knížky
popisující věci a život kolem nás. Jako příklad uvedu
Náš svět Evy Veberové či Velkou obrázkovou knížku
pro malé děti autorů Mileny Lukešové a Bohumila
Říhy.
Mám dětské knížky velice ráda, je krásné si je číst
a nebo jimi jen tak listovat a prohlížet si obrázky.
Ve srovnání s hudbou mají však knihy jisté nevýhody.
To, že mladší děti ve většině případů mohou pouze
poslouchat námi předčítaný text, si vyžaduje abychom
si na tuto aktivitu udělali čas, s dítětem si sedli a četli
společně. Kdežto písníčky si můžeme zpívat kdykoliv
a kdekoliv. I úklid, vaření či veškeré práce jsou s nimi
veselejší a jdou více od ruky. Hudbu si můžete pouštět
nebo si zpívat po cestě do školky nebo z nákupu,
v autě, doma při hraní i před spaním, a nejlepší na tom
je, že k tomu nic nepotřebujete. Zpívejte pokud možno
nepřetržitě. Písničky vyjádřují vaši náladu, vaše citové
rozpoložení. Vždyť neexistují jenom veselé písničky.
Jednou se mě moje dcera zeptala: „ Víš kdo zná hodně

Playgroup pro česky mluvící rodiče a jejich děti
Scházíme se každý pátek ráno od 10 do 12 hod.
v Alma Road Community Centre, 200 Alma Rd.,
East St Kilda.

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

písniček? – Naše maminka!“ A to mě hodně potěšilo
u srdíčka. Na druhou stranu se obávám dne, kdy moje
dcera řekne: „Mami ty nezpívej, kazíš nám to.“ Možná
jim nemohu předat krásný hlas, ale mohu je naučit
radovat a těšit se z hudby, to jak písničkou potěšit sebe
nebo někoho jiného, nebo naopak, jak si usnadnit nebo
zpestřit den. Třeba taková ukolébavka na dobrou noc
určitě navodí klid na duši.
A co stále zpíváme u nás doma? Všechno co znám já,
nebo máme doma, co mi někdo daruje, ukáže,
doporučí, věnuje nebo půjčí - všechno „beru všemi
deseti“. Zaprvé se mi líbí ta různorodost: zpíváme
písničky, které mi zpívávala babička, maminka nebo
jsme se je učili ve škole či ve školce, písničky, které se
učila moje neteř před deseti lety, ale i ty úplně
nejnovější a pak ještě i nějaké blbůstky, které si jen tak
vymýšlíme.
Že je melodie příliš monotónní, provedení moc
staromódní nebo snad příliš moderní? Že se mi to jako
malé nelíbilo nebo většina mých vrstevníků to
zavrhuje?... Nic z toho nevadí, řídím se heslem: „co je
české, to je hezké“.
Teprve asi před měsícem se mi dostalo do rukou CD
Elce pelce kotrmelce. Moje čtyřletá dcera si nemohla
odpustit poznámku „holčičky hezky zpívají“ Je to
vyprávění Marka Ebena proložené písničkami, některé
jsou známé, ale většina z nich je krásná improvizace
vždy na vybrané slovo z vyprávění. Opravdu veselé,
melodické a rytmické jsou písničky Inky Rybářové např.
z hudebního alba Hop sem, hop tam – písnička Hledal
psíček kapesníček: “Plakal, plakal psíček, že ztratil
kapesníček....“ ( www.inkarybarova.cz )
Pokud se vám líbí Radůza, tak její dvojcédečko
O Mourince a Lojzíkovi aneb pohádkové čtení
se zpěvem, je trochu z jiného soudku. Moderní
pohádky, namluvené zřetelně a spisovně se doporučují
pro rozšíření slovní zásoby dítěte. Ne každý den přece
říkáme „Běž si vyčistit chrup.“
Knížku dětských písniček, říkadel, popěvků, her
s půvabnými ilustracemi Jana Kudláčka, výborně
zpracovala Jiřina Rákosníková, jmenuje se Hrajeme si
u maminky a je doplněná CD uvedených písniček

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
zhudebněných Jiřím Pavlicou a nahraných
Hradišťanem. Druhý díl, Ten Vánoční čas je stejně
kouzelný. Kromě říkadel, popěvků a vánočních koled
zde najdete vysvětlení Adventu.
Z českých dětských televizních pořadů bych ráda
zmínila Kouzelnou školku (názvem i provedením
připomíná zdejší Playschool) a rozhodně u nás
oblíbené Kostičky na DVD, které jsou opravdu skvěle
zpracované. Je to hravá encyklopedie pro děti
v předškolním věku. Příběhy klauna Kostkáče, pomocí
her, loutek, písniček a říkadel rozvíjí dětské vnímání,
tvořivost i fantazii.

a príchodu dlho očakávanej jari.
Na tvorivých dieľňach nechýbal ani zlatý dážď, čerstvé
(horúce) lángoše, pečené gaštany, ba dokonca nás
príroda obdarila množstvom čerstvých húb.
Nemohli sme si pre tohtoročné tvorivé dieľne priať
lepšie prostredie, spoločnosť, počasie a atmosféru.
Tá v nás všetkých určite bude rezonovať prinajmenšom
do Veľkej noci.
A tak na záver od všetkých účastníkov posielame
srdečne veľkonočné vinše všetkým čitateľom Kvartu.
Maja

Je vaše dítě spíše uplé na počítač? Pak stačí najít ty
správné webové stránky a můžete češtinu rozvíjet
i touto cestou.
Např.: www.ceskyjezisek.cz,
www.hraveuceni.cz. Technický vývoj nás a zejména
naše děti nemine, ať už chceme nebo ne. Hlavně, aby
je neminula písnička z úst maminky....
Zuzana Vasitch

Pomlázka či korbáč
Šibi, ryby, mastné ryby,
kus koláča, od korbáča,
ja chcem iba máličko,
maľované vajíčko.
V sobotu 16. 4. sa slnkom zaliata Šumava premenila
na veľkú Veľkonočnú tvorivú dieľňu. Malí aj veľkí
si mali môžnosť vyzdobiť vajíčka, upliesť korbáč,
a ochutnať tradičné aj netradičné veľkonočné dobroty,
ktorými na spoločne prestretý stôl prispeli všetci
zúčastnení.
Dievčatá pilne zdobili vajíčka a chlapci plietli korbáče.
Deťom zrejme najviac utkvie v pamäti symbol Moreny Slovanskej bohyne zimy a smrti.
Na tvorivých dieľňach si totiž deti mali možnosť vytvoriť
tú svoju víziu Moreny.
Na záver sme vyniesli všetky moreny (a bolo ich veru
neúrekom) za sprievodu piesní a veľkonočných
veršovačiek k spoločnému ohnisku, kde sme ich
ceremoniálne spálili na znak konca európskej zimy

Vyučujeme hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.
Používáme moderní australské a americké školy.
Metodika vychází z postupů užívaných na nejlepších
hudebních školách v Praze.
Podle vašeho přání připravíme žáky na zkoušky A.M.E.B.
Můžeme také hrát české písně a skladby.

Marie Baumová,
tel: 9764 3342
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ČEŠTINA PRO DĚTI
INTERAKČNÍ METODOU
opět v Národním domě
každou druhou sobotu
od 10 do 12 hodin
14. a 28. května
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
bližší informace: Zuzana Vasitch
mob. 0413 032 366
sokol@aapt.net.au
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00

Čechomor na cestách
21. srpna 2006 vyjel Čechomor na svoji první
železniční šňůru nazvanou Vlak Tour, s japonským
hostem Joji Hirotou. "Ve vlaku spíme i jíme,
na nákladním vagonu se postaví kryté podium, vše
co potřebujeme vezeme s sebou," vysvětluje Karel
Holas. "Vymyslel to náš cellista Michal Pavlík, který má
rád vláčky. Skamarádil se soukromým železničním
dopravcem, který jednu ze svých diesel lokomotiv
nastříkal v barvách Čechomoru a loni pokřtil, ta náš
vlak potáhne. Vlak Tour je pozdravem všem, kdo jsou
na cestě a zvláště muzikantům. S muzikanty totiž
odjakživa cestovaly i písně, které tak pronikaly do
neznámých krajů i před nové publikum. O totéž se
dnes snaží Čechomor."
A že se snaží ze všech sil se potvrdilo i 19.března 2011
v Melbourne, téměř o pět let později. Sice vlak
Čechomor zaměnil za letadlo, ale vzhledem ke
vzdálenosti, kterou museli na jejich australské turné
překonat, tvrzení “ve vlaku - tedy letadle - spíme i jíme”
bylo i v tomto případě platné. Šestičlenná hudební
skupina spolu s Terezou Švecovou oslnila nejen Čechy
a Slováky žijící v Melbourne, ale i australské publikum.
Přestože National Theatre (zdejší Národní divadlo) na
St. Kildě bylo zaplněno pouze z poloviny, koncert byl
velkolepý. Atmosféra byla skvělá, představení bylo
nabité energií a ta se přenášela na uznalé obecenstvo.
V popředí vášnivý houslista Karel Holas, který nás
provázel koncertem svým vtipným komentářem
a kytarista a zpěvák Franta Černý. Moderní zpracování
lidových písní, prolínající se žánry, energický
a charismatický výkon všech členů skupiny zajistil
senzační celkový efekt a všichni si přišli na své.
Doufejme tedy, že zážitky Čechomoru z Austrálie se
neliší od těch našich z jejich velmi úspěšného koncertu
a někdy v budoucnu se to “stane živě” právě zde.
Optali jsme se Čechomoru, jaké dojmy si přivezl ze
svého turné a dostali jsme tuto odpověď:

Byl to úžasný pocit potkat na protilehlé straně
polokoule tolik neuvěřitelně milých lidí, co mluví česky
nebo slovensky. Urazili jsme za 28 dní celkem 50tis.
km, nasedli do 13ti letadel a 12krát si posouvali čas
na hodinkách a přesto jsme se necítili unavení. Shodli
jsme se všichni na tom, že je to prostě tím, že jsme
všechnu energii, kterou jsme do celého turné vložili,
dostali od našich krajanů dvojnásobnou dávkou zpět.
Právě dokončujeme nové CD, které velmi brzy vyjde a
v průběhu turné po Austrálii vč. Tasmánie a Nového
Zélandu nás napadlo několik nových projektů. Shodli
jsme se všichni na tom, že dva z nich jsou velmi dobré
a že má skutečně smysl je realizovat. Takže na otázku
“Jak se Vám líbilo?” je odpověď: “Moc a díky!”
Organizátorka Leona Schubert: Když jsme začali
s organizací turné, nevěděli jsme, co nás všechny na
protilehlé polokouli vlastně čeká. Vyjma samotné
australské mentality jsme narazili také na známý český
fenomén jakéhosi “hašteření” našich krajanů a někdy
také “nevyrovnaného” vztahu se slovenskou
komunitou. Na celém turné nakonec pracovalo cca. 40
dobrovolníků zcela zdarma a z řad obou národností, no
a výsledek téhle spolupráce byl naprosto výjímečný.
Prostě když jde o společný cíl, tak ta spolupráce sice
občas trochu “dře” ale nakonec se společně dobereme
skvělého výsledku. Komunita Čechů a Slováků
v Austrálii je hned po USA nejsilnější komunitou na
světě a já bych si opravdu moc přála, abychom
všechny další projekty, jako byl tento, mohli realizovat
na stejných základech.
***

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

Ze zpráv ČTK

Stovka českých obcí se přihlásila
k celosvětovému happeningu na podporu ochrany
klimatu Hodina země 2011. Připojí se k více než 4600
městům ze 130 států, která v sobotu večer na hodinu
zhasnou část veřejného osvětlení, aby symbolicky
ukázala, že lze šetřit elektřinou, potažmo tak
produkovat méně skleníkových plynů a chránit životní
prostředí. Tuzemská přenosová síť podle
provozovatele akci zřejmě výrazně nepocítí.
Poprvé se akce uskutečnila před čtyřmi lety v Austrálii.
Loni se Hodina Země 2010 zapsala do historie jako
dosud nejrozsáhlejší dobrovolná akce vůbec. Svá
světla vypnulo 4616 měst ve 128 zemích včetně devíti
z desítky nejlidnatějších velkoměst.

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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Ministerstvo vnitra pochybilo
když v roce 2009 odmítlo zaregistrovat Sudetoněmecké
krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
(SKSČMS), rozhodl pražský městský soud. "Příslušný
senát rozhodl, že odmítnutí registrace sdružení nebylo
dostatečně odůvodněné," řekla mluvčí Městského
soudu v Praze M. Lhotáková.
Ministerstvo vnitra původně dospělo k názoru,
že záměrem sdružení je porušovat ústavu a zákony.
V rozhodnutí vnitra ale chybí podle soudu "konkrétní
výčet předpisů a norem, které by sdružení mělo
porušovat".
"Nezkoumali jsme, zda byly naplněny podmínky pro
odmítnutí registrace. Zrušili jsme to z důvodu
nepřezkoumatelnosti," dodala Lhotáková. V praxi to
znamená, že věc se nyní vrací na stůl ministerským
úředníkům k dalšímu řízení.
Vedení sdružení je nicméně přesvědčeno, že nyní musí
být činnost sdružení povolena. "Je to triumf
spravedlnosti," uvedl Wolfgang Habermann z vedení
sdružení. "Jakmile dostaneme písemně rozsudek

Konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
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městského soudu, můžeme prakticky okamžitě začít
legálně pracovat, prosazovat své cíle a přijímat členy,"
řekl jeden ze zakladatelů sdružení Tomáš Pecina.
SKSČMS nemá právně nic společného se
sudetoněmeckým landsmančaftem, sdružujícím Němce
odsunuté po válce z Československa a jejich potomky.
"Jedná se o samostatnou organizaci, která usiluje o
narovnání vztahů mezi Čechy a Němci," řekl Pecina.
Podle serveru ale mají obě sdružení podobné cíle.
Na terasách Národního divadla
od příštího léta budou svatby. Snoubenci, kteří se chtějí
sezdat na netradičním místě, si od příštího léta budou
moci k obřadu vybrat terasy Národního divadla v Praze.
Český rozhlas - Radiožurnál informoval, že s nápadem
ředitele divadla Ondřeje Černého souhlasí i ministerstvo
kultury. Podobnou službu v Evropě nabízí jen londýnské
Národní divadlo.
Národní divadlo si podle ČRo díky svatbám může
zlepšit svůj finanční rozpočet a upoutat na sebe
pozornost. Původně uvažovalo i o tom, že by
ke svatebním obřadům pronajímalo o divadelních
prázdninách salonky historické budovy a jeviště
Stavovského divadla.
Národní divadlo nyní ale čeká rozsáhlá rekonstrukce
poničené fasády. "Až bude divadlo v novém hávu,
tak nepochybně v letních měsících taková svatba u trig
může být pro mnohé potěšením a doufám, že to pro
nikoho nebude urážkou.
O tom, že se divadlo rozhodlo zavést kvůli svému
napjatému rozpočtu novou službu - svatební obřady,
informoval Radiožurnál již loni na podzim. Ministr kultury
Jiří Besser tehdy uvedl, že pro svatebčany by to jistě byl
velký zážitek, ale podle jeho názory by "zrovna Národní
divadlo, symbol české státnosti, české kultury" nemělo
sloužit tomuto účelu. "Obzvlášť v době, kdy se nás více
jak 50 procent po svatbě rozvádí," uvedl tehdy.
Syn někdejšího zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha se nebude podílet na opravě
zámku v Panenských Břežanech, který za války obývala
jeho rodina. Je prý zklamán tím, co psala média. Chtěl
údajně pouze poradit a pomoci, nikoliv přímo shánět
peníze na rekonstrukci. Oznámil starosta Panenských
Břežan Libor Holík, kterého o tom Heider Heydrich
informoval v dopise.

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

"Já jsem nikdy neřekl, že rekonstrukce zámku bude
záležitostí pana Heydricha. On říkal, že by rád pomohl,
neví sice jak, že by se nějaká dotace z EU mohla najít,
a kdyby se našla, že by byl schopen poradit a pomoci
s nějakou administrací," uvedl Holík. Nikdy ale podle něj
nezaznělo, že Heydrich bude zámek opravovat nebo
shánět dotaci, jak uváděla některé média.
Proti možnému Heydrichovu zapojení do obnovy zámku
se postavili zástupci Svazu bojovníků za svobodu.
Za vhodné ho nepovažuje ani vedení středočeského
hejtmanství, které dnes celý nápad označilo za "krajně
bizarní".
Reinhard Heydrich, jenž byl mimo jiné spoluautorem
takzvaného konečného řešení židovské otázky, byl do
Prahy vyslán, aby zlomil domácí protinacistický odpor.
Atentát na něj je považován za jednu z nejvýznamnějších
akcí českého odboje.
Počet studentů soukromých vysokých skol
za posledních deset let raketově vzrostl, téměř
třicetinásobně. Uvedl to Český statistický úřad (ČSÚ)
spolu s Ústavem pro informace ve vzdělávání. První
soukromé školy začaly v ČR vznikat po roce 1989, zájem
o privátní školky a základní školy je ale stále minimální.
Podle statistik se školné na středních a vyšších
odborných školách pohybuje nejčastěji mezi deseti až
20.000 korun ročně, dražší jsou přitom gymnázia,
studium informačních technologií a další atraktivní obory.
Na vysokých školách je pak školné výrazně dražší.
Jaroslav Novák z ČSÚ uvedl, že za semestr si tyto
instituce účtují mezi 15.000 až 75.000 korun.
V porovnání se zeměmi střední Evropy chodí v ČR na
soukromé školy zhruba srovnatelný podíl studentů, vyšší
podíl vysokoškoláků na soukromých školách hlásí jen
Polsko. Mzdy učitelů na soukromých školách jsou podle
dostupných údajů o něco nižší než na veřejných školách,
s výjimkou učitelek v mateřských školách ale vždy
převyšovaly průměrnou mzdu.
Ekologové chtěli podat stížnost
jen nevěděli na co. Úředníci ministerstva životního
prostředí se baví dílem z pera ekologických aktivistů.
Jde o zápis z porady na téma, jak zastavit nového šéfa
Národního parku Šumava Jana Stráského, který chce
kácet stromy napadené kůrovcem v nejvíce chráněných

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

COOL ZONE
REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce,
prodej chladících
zařízení
Petr V. Kubásek,
Tel: 9587 1488
Fax: 9587 3754

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou zváni

územích. Zápis minulý týden kdosi rozeslal mailem.
Aktivisté v něm plánují protestní akce, petice i blokádu
parku. Úředníky však více zaujaly hrubky, překlepy
(odmítají „přejetí“ nového zákona) a bezradnost
účastníků schůzky, kteří poukazují na nedostatek
peněz, lidí i záminek, jak spor o Šumavu přiostřit.
„Nejdůležitější je udělat stížnost - co nejdřív, zatím není
na co.“ „Psalo se to narychlo, za chyby se omlouváme.
Není to takový malér jako plány pana Stráského,“ řekl
Jaromír Bláha z Hnutí Duha, který na poradě byl.
Výběr událostí kolem současné vládní krize
3. dubna - Podle pondělního vydání týdeníku Respekt
poslanec a místopředseda VV Jaroslav Škárka řekl, že
dostává od lidí kolem neformálního lídra VV a ministra
dopravy Víta Bárty peníze za loajalitu ke straně
a za mlčení o jejím financování
4. dubna - Předseda VV Radek John řekl, že Škárka
stranu poškozuje a že kvůli aféře podal trestní
oznámení na neznámého pachatele.
5. dubna - Podle Johna policie začala vyšetřovat
Škárkovy výroky o uplácení. - Rada VV rozhodla
o vyloučení Škárky ze strany. Poslanci VV také Škárku
zbavili členství v poslaneckém klubu. - Škárka v České
televizi uvedl, že poslancem zůstává.
6. dubna - Škárka řekl ČTK, že státnímu zastupitelství
předal materiály týkající se zákulisí VV. Kromě
dokumentů, které podle něj dokládají například
sledování politiků v Praze 1 agenturou ABL či okolnosti
financování strany, předal státnímu zástupci i obálku se
170.000 korunami, kterou údajně dostal Bárty. - Bárta
večer řekl, že peníze Škárkovi dal, ale byla to půjčka.
Škárka ho prý o peníze žádal před svědkem.
7. dubna - Škárka MfD řekl, že bezpečnostní agentura
ABL, kterou vlastní rodina ministra Bárty, sledovala
v roce 2006 bývalé starosty Prahy 1 za ODS Petra
Hejmu a Filipa Dvořáka. -Předsedkyně poslaneckého
klubu VV Kristýna Kočí oznámila, že jako druhá podala
ve středu 6. dubna trestní oznámení kvůli penězům od
Bárty. Kočí údajně dostala od Bárty půl milionu korun. Krize ve VV vyústila ve vyloučení Kočí ze sněmovní
frakce VV i ze strany. Poslanecký klub VV opustil i další
kritik vedení Stanislav Huml. Rebelující kolegy
podpořila poslankyně Jana Suchá. - Server iDnes
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zveřejnil informace z dokumentu, podle něhož Bárta
vstoupil do politiky, aby získal ekonomickou moc. Vyplývá
to z jeho pětileté koncepce, kterou sepsal v roce 2008.
8. dubna - Bárta oznámil, že předá Nečasovi svou
rezignaci na funkci ministra dopravy, aby ji odevzdal
prezidentovi. Premiér Nečas rezignaci Bárty přijal a doručí
ji na Hrad. - Lídři ODS a TOP 09 požadují, aby z vlády
odešli lidé napojení na firmu ABL. Jde podle nich
především o ministra školství Josefa Dobeše (VV),
ministra vnitra Radka Johna (VV) a také o některé
náměstky, kteří byli napojení na bezpečnostní agenturu
ABL.
Poslanci VV obratem požadovali odvolání ministra obrany
Alexandra Vondru (ODS), ministra financí Miroslava
Kalouska (TOP 09) a ministra zemědělství Ivana Fuksu
(ODS). Vondry. Jejich reakci Premiér a šéf ODS Petr
Nečas odmítl.
10. dubna - Předseda VV Radek John naznačil v televizní
debatě, že pokud premiér a šéf ODS Petr Nečas nevyhoví
požadavkům Věcí veřejných na odchod vybraných
ministrů, jejich poslanci vládu ve sněmovně nepodpoří.
Na jednání koaliční devítky chce jeho strana navrhnout
náhradníky za své odcházející ministry, tedy ministra
vnitra Johna, ministra školství Josefa Dobeše a ministra
dopravy Víta Bártu.

***
Výuka českého jazyka
Vyučování českého jazyka pro děti od 10 – 18 let
bylo zahájeno ve Wheelers Hill Secondary College.
Vždy ve čtvrtek odpoledne po vyučování.
Zájemci, prosím, kontaktujte
pí učitelku Šustkovou
mob.: 0408 088 167.

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

Svátek matek
v Národním domě
V sobotu 7. května
Přiveďte si své milé maminky a babičky,
abyste je mohli bez vlastní námahy
pohostit v Národním domě
Sokol Melbourne.
Večeře od 18. 00 hod:
oblíbené řízky s bramborovým salátem,
rakvičky se šlehačkou a káva.
Cena $20
Po večeři následuje od 20.00 hod.

Taneční zábava
k poslechu a tanci hraje

Studio 4
Vstupné $10
Rezervace míst na
tel.: 9807 2326 nebo mob. 0413 852 488

Dziupla - Polské Disko
v sobotu 14. května
začátek ve 20:00 hodin
www.dziuplamelbourne.com
Rezervace tel. 9361 2051
497 Queensberry Street, North Melbourne

Obědy
v Sokole
Úterý 3.5. - Uzené maso se zelím, bramborový knedlík
Úterý 10.5. - Kuřecí filet na paprice s knedlíkem
Úterý 17.5. - Hovězí pečeně na houbách s knedlíkem
Úterý 24.5. - Řízek s bramborovým salátem
Úterý 30.5. - Nadívané telecí, pečené brambory, špenát
+ polévka a zákusek s kávou

každé úterý od 12 hodin, všichni jsou zváni

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

9791 5500



ENGINES



PANELS



MECHNICAL PARTS



FREE FAST DELIVERY



CHECK OUR SERVICE & PRICES



Member of
MELBOURNE HOT LINE

85-87 ORDISH RD, DANDENONG 3175

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dům
otevřen. Více než 5000 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!
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PROGRAM NA MĚSÍC KVĚTEN 2011

KAŽDÉ ÚTERÝ

OBĚDY
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

Cena $20

KAŽDÝ ČTVRTEK KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti

KAŽDÝ ČTVRTEK

12:00

SWING PATROL – LEKCE SWINGU
Lekce od 18.30

Tancování od 21.30

Sobota
7. května

Svátek matek - Taneční zábava - Studio 4

Neděle
8. května

Argentýnské Tango

Sobota
14. května

Disco - Dziupla

Sobota
21. května

Sorelli - Klezmania

Večeře od 18 hod $20 Rezervace tel. 9807 2326

Lekce od 17.30 hod.

Tancování od 19.00hod

Rezervace tel. 9361 2051

Rezervace tel. 0403 947 836

Cena $10

Cena $10

Cena $10

Cena $20

www.sorelli.com.au

Cena $24/22

Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au

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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