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Proč pohádky Václava Čtvrtka bydlí v Jičíně?
Jméno Václav Cafourek vám možná nic neříká.
Mnohem známější se stal pod jménem, které si sám
vybral - Václav Čtvrtek. A úplně nejvíc ho proslavili
jeho pohádkoví hrdinové: loupežník Rumcajs, víla
Amálka, hajný Robátko se svým jelenem Větrníkem či
Křemílek s Vochomůrkou. Prozradíme vám, proč jeho
pohádkoví hrdinové bydlí v městě Jičín a jeho okolí.
Spisovatel Václav Čtvrtek se původně jmenoval Václav
Cafourek. Narodil se 4. dubna 1911, tedy před rovnými sto lety. Jeho rodný dům byl v Praze na Letné,
v Jirečkově ulici. Když začala o tři roky později 1. světová válka, tatínek Jan odešel bojovat na frontu
do Albánie. Maminka Johanna odjela s malým Vašíkem ke svým rodičům do Jičína a právě tam Václav
strávil celou válku. V Jičíně poznal budoucí spisovatel spoustu lidí, kteří se poté promítli do jeho
pohádek. Dokonce i hrdinové příběhů mají obvyklá jičínská povolání a příjmení. Seznámil se i
se zdejší krásnou krajinou, kterou si postupně nastěhoval do svých knížek. Třeba v příbězích
formana Šejtročka narazíte na místní kopec Šibeňák, vodník Česílko zas bydlel v rybníku Kníže.
Po maturitě začal Václav Cafourek na přání otce studovat práva, ale studium nedokončil. Začal
pracovat jako finanční úředník, což ho moc nebavilo a proto začal psát, nejprve pro dospělé čtenáře.
V roce 1940 vychází jeho první humoristický román Whitehors a dítě s pihou. Některá svá díla
napsal pod pseudonymy, například Hugo Prattler, Brvenca, Poledne, Neděle nebo Málek, až zůstal
u jména Václav Čtvrtek - prý proto, že se narodil "čtvrtého čtvrtý".
Po osvobození začal spolupracovat s dětskými časopisy Brouček, Sedmihlásek, Vlaštovička, později
Mateřídouška, Ohníček, Pionýr, Pionýrské noviny a s Čs. rozhlasem, kde se stal vedoucím vysílání pro
děti a mládež. Od roku 1960 se plně věnoval literární činnosti, kdy psal hlavně pohádkové příběhy
a knihy. Jejich děje umísťuje často na Jičínsko. Největší ohlasy získaly jeho pohádkové knihy
a příběhy, které byly adaptovány pro televizi (večerníčky). Václav Čtvrtek je "otcem" víly Amálky,
Křemílka a Vochomůrky, dubového mužíčka, formana Šejtročka, makové panenky a motýla
Emanuela, vodníka Čepečka nebo hajného Robátka a jelena Větrníka.
Václav Čtvrtek slavil úspěch se svými pohádkami nejen u nás, ale i v zahraničí. V roce 1974 byl
zapsán na Čestnou listinu IBBY (IBBY Honour List), což
je jedním z největších a nejrespektovanějších ocenění
pro tvůrce dětských knih. Kromě československé výroční
ceny nakladatelství Albatros či titulu zasloužilý umělec
byl oceněn i v Rakousku, kde získal státní cenu za
dětskou literaturu, nebo v Polsku, kde ho odměnili
Řádem úsměvu. A úsměv přinesou jeho příběhy snad i
vám, když se rozhodnete se s nimi seznámit.

Čtěte na straně:
2 ......... Ze stolu výboru

5 ........... Pro děti a rodiče

3 ......... Z dění v ND

6 ........... Z ČTK

4 ......... Jičín město pohádky

11 .......... Program

2

Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Ze stolu výboru
Oznámení valné hromady Sokola Melbourne Inc.
Valná hromada Sokola Melbourne Inc. se bude konat
v neděli 23.října 2011 od 13.00 hodin v Národním
domě – 497 Queensberry St, North Melbourne.
Pozvánky budou zaslány všem členům poštou.
Pokud jste finančními členy a pozvánku neobdržíte,
kontaktujte sekretářku Cassandru Mann na tel. 0416
598 641 nebo starostku Markétu Lyell na tel. 0413 852
488.
Program valné hromady bude také uveřejněn na sokolské webové stránce www.sokolmelbourne.com.au a na
nástěnce v Národním domě.

Na poslední valné hromadě SMI se projednávala
možnost korespondenčního hlasování při volbě
kandidátů do výboru a jelikož korespondenční
hlasování spojené s volbou výboru současné stanovy
Sokola umožňují, korespondenční hlasování bude
jednou z forem hlasování na letošní valné hromadě.
Pokud máte zájem o korespondenční hlasování,
musíte si o hlasovací lístek požádat písemně.
Formuláře budou rozeslány po uzavření nominací na
pozice do výboru a to nejpožději 7 dní před datem
konání valné hromady. Vyplněné hlasovací lístky musí
být doručeny nejpozději do 13.00 hodin 22.října 2011
a to v uzavřené obálce od každého člena zvlášť.
Obálky s korespondečními hlasy budou otevřeny
pouze sčitatelem hlasů, ve chvíli kdy bude probíhat
volba členů nového výboru.

Nominace na pozice do výboru SMI na rok 2011-12
musí být odbrženy sekretářkou Cassandrou Mann
nejpozději 9.října 2011. Kandidovat do výboru mohou
pouze ti, kteří mají zaplacené příspěvky na rok 20112012.

Dále bychom chtěli upozornit, že valná hromada je
pouze pro současné finanční členy.

Proxy formuláře musí být obdrženy sekretářkou SMI
nejpozději do 13.00 hodin 22.října 2011.

Výbor SMI

DOMOV
507- 509 Queensberry Street, North Melbourne
Domov je oáza klidu a pohody ve stáří.
Unikátní dlouhodobé bydlení pro seniory
v bezprostřední blízkosti Národního domu
umožňuje účastnit se programu
a popovídat si v rodném jazyce.
Domov se nachází v centru Melbourne,
jen pár kroků od Errol Street,kde jsou obchody,
banky a tramvajová zastávka.
Victoria Market jen tři stanice tramvají!
Cítíte-li se osamĕlým nebo osamĕlá,
uvažte naprostou zmĕnu.
Nabízí se vám možnost trvalého pobytu v krásném
prostředí Domova a získání přátelství vašich
českých sousedů.
Bližší informace rád poskytne
Eda Zlatý (tel: 9502 0880),
paní Růžena Bernášková (tel: 9645 8979)
nebo se s důvěrou obraťte na
Generální konzulát ČR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,
Telefon: 03 9629 6196

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš
Narodní dům a na Kvart:
E. Batty, I. DePol, E. & P. Dolinsky, D. Henderson,
A. & M. Kantor, F. Kubík, F. Příhoda, E. Ronge,
B & L Sipek, E. Skružná, J. Vondrášková.
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací,
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!
Výbor Sokola Melbourne Inc.

Kurzy češtiny v roce 2011
Začátečníci: nový kurz
v pondělí 22.srpna, od 19 hod.
Pokročilí: každé úterý od 19 hod.
Sokol - 497 Queensberry St,
North Melbourne
Vyučuje: Zuzana Vasitch
Telefon: 0413 032 366
Email: zual@optusnet.com.au

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

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

Utřete slzy a opět se smějte,
tak si to přeji,
a v dobrém vzpomínejte.

S hlubokým zármutkem oznamujeme,
že 14. srpna 2011 ve věku 68 let zemřela
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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

naše krajanka a členka výboru Sokola Melb.
Paní

Naďa Slováková

Odešla nečekaně a zůstane nám v srdcích jako
naše krajanka a přítelkyně čtvrtečním penzistům,
úterním krajanům a také všem, kteří se chodí
pobavit na sobotní zábavy. Vloni Naďa Slováková
zastávala funkci místostarostky Sokola Melbourne
Inc., vždy obětavě pomáhala na tanečních
zábavách a různých akcích, například s tombolou
a výběrem vstupného, při úterních obědech
nechyběla v kuchyni.

....budeš nám chybět, vzpomínáme.
Tvoji krajané z Melbourne

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

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.

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.

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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Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

Pro děti a rodiče

Jičín město pohádky
Také tento měsíc na našich toulkách po České
republice zavítáme do oblasti Českého ráje. 20.
jubilejní ročník festivalu Jičín – město pohádky se konal
vloni od 7. do 12. září pod záštitou České komise pro
UNESCO a Rady Královéhradeckého kraje. Program
měl podtitul Česká pohádková klasika a festivalové dny
byly koncipovány jako pocta jednotlivým klasikům Karlu
J.Erbenovi, Boženě Němcové, bratřím Čapkům, Janu
Werichovi, Václavu Čtvrtkovi a Radku Pilařovi.
Patronem festivalu i pohádkového města je od roku
2006 Jiří Lábus.
"Celý život se odvíjí od dětství. A pokud máte krásné,
hezké dětství, tak nic nebrání tomu, abyste měli krásný
a hezký život." - Jiří Lábus
Nejenom je město Jičín pohádkově půvabné, ale je to
hlavně samotný program festifalu, který sem láká tisíce
malých i velkých návštěvníků. Pro děti i dospělé je po
celý týden připravena spousta tvůrčích dílen, pouličních
představení, výstav, her a poutavých atrakcí a nechybí

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

jarmark, řetízák a pouťové prstýnky. Festival je
každoročně zahájen průvodem pohádkových masek
a postaviček a ukončen ohňostrojem. Vloni si děti
mohly v jednom dni například vyrobit papírové masky
kočičky a motýla, projet se vláčkem po náměstí, potřást
si rukou s maskoty časopisu Mateřídouška (sluníčko
a vlk), zhlédnout dvě loutkové pohádky a Pošťáckou
pohádku hranou dětmi. Potom si zaházet kostkou
a vyhrát dětský časopis a CD s pohádkou. Výrobce
zahradních traktůrků prováděl projížďky pro děti
a skládání obrázků z dřevěných kostiček, které si děti
mohly ponechat.
Určitě jsme toho hodně nestihli a je nutno dodat, že
program se mění během týdne konání festivalu. Letos
Jičín ožije pohádkou 7. – 11. září na počest 100.
výročí narození Václava Čtvrtka. Více informací a
podrobný program můžete nalézt na www.pohadka.cz
Čtvrtkovými nejznámějšími postavami jsou určitě
loupežník Rumcajs, Manka a Cipísek. Rumcajs se
vysílal nejprve jako animovaný seriál (první díl mohly
děti vidět v neděli 5. listopadu 1967), od roku 1969
poslouchaly děti jeho příhody v rozhlase a v roce 1970
se dočkaly první knížky. Hodný loupežník z lesa
Řáholce měl velký úspěch - seriál převzalo na 30
televizních stanic a knížku vydalo 11 zahraničních
nakladatelství. Rumcajsovy příhody si mohou přečíst
děti až v dalekém Japonsku.

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755

Jak se řekne Rumcajs?
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Na co máš chuť?
František Nechvátal

Slovenské děti mu říkají
Rumpeľ, francouzské Roróň,
švédské Adolf a maďarské
Csirizár. Ale v esperantu zůstal
Rumcajs Rumcajsem.
"Má pravá láska jsou moji staří známí, loupežníci,
formani, ohniví mužíčci, víly a světýlka, co odedávna
přebývají v českých lidových pohádkách. Dnes spolu
s nimi, s loupežníkem Rumcajsem, vodníkem
Česílkem, formanem Šejtročkem a plejádami víl,
světýlek a ohniváků táhnu proti přetechnizovanému
přerozumu." (Václav Čtvrtek) – Panu Čtvrtkovi k stému
výročí narození žádné dary neponeseme. Naopak mu
děkujeme za jeho dary nám, všechny ty krásné
postavičky, a slibujeme mu, že alespoň ve chvílích kdy
jsme ponořeni do světa těchto postaviček “potáhneme
proti přetechnizovanému přerozumu."
A tak jestli někdy budete začátkem září v ČR, zavítejte
do lesa Řáholce a města Jičína – určitě i vy budete mít
plno zážitků, pohádka vás osloví, bujná fantazie ožije...
Zuzana Vasitch

Od jara země dává plody.
- Mami, mám chuť dnes na jahody.
Hup do voděnky! Žbluňky, žbluňky!
- Mami, mám chuť už na meruňky.
Vytřepu vodu ze své hřívy.
- Mami, mám chuť na velké slívy.
Poštípaly mne malé mušky.
- Mami, mám chuť na sladké hrušky.
Hle, zlatohlávek zvedá krůvky!
- Mami, mám chuť zas na borůvky.
Sbíhají se mi v puse sliny.
- Mami, mám chuť dnes na maliny.

BAREVNÝ ROK – výtvarná soutěž pro děti
Milé děti, výtvarná soutěž „Strejda Čtvrtek“ sice byla v
Jičíně již uzavřena na konci července, ale my pro vás i
tento měsíc máme další barevnou básničku. Líbí se
vám? O čem je? Chcete o tom nakreslit obrázek a
zapojit se tak do soutěže Barevný rok 2011? Obrázek
nám zašlete na adresu Kvartu a nebo předejte paní
učitelce na Sobotním zpívání. Nezapomeňte se
podepsat a napsat váš věk a telefonní číslo. Na deset
šťastlivých výherců čeká odměna.

ČEŠTINA PRO DĚTI
INTERAKČNÍ METODOU
opět v Národním domě
každou druhou sobotu
od 10 do 12 hodin
3. a 17. září
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

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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Ze zpráv ČTK

Zhruba 200 obyvatel Šumavy
protestovalo proti ekologickým aktivistům, kteří poblíž
Modravy už pátý den blokovali těžbu stromů
napadených kůrovcem. S transparenty "Stop Hnutí
Duha", "Prášily za zelenou Šumavu", "Duha před soud"
a dalšími hesly se sešli ráno místní lidé spolu se
starosty několika šumavských obcí, kteří podporují
kroky parku a odmítají akci aktivistů. Prošli místa těžby,
kde poděkovali policii a dřevorubcům. Při pochodu
po třech pracovištích dřevorubců ale nepotkali žádného
aktivistu. Ti začali znovu bránit v práci dřevorubcům
až po poledni. "Lidé chtějí, aby se dnešní protestní
pochod opakoval," řekl starosta Modravy a organizátor
pochodu Antonín Schubert. Podle informací od lidí
z pochodu zvažují místní vytvořit hlídky, které by oblast
"bránily před aktivisty". "Lidé míní vytvořit skupiny,
které budou hlídkovat na přístupových cestách a budou
s aktivisty diskutovat, kam jdou bivakovat," řekl
Schubert.
Na místě těžby dnes bylo 50 policistů, kteří předvedli
na obvodní služebny sedm aktivistů. Celkem už za pět
dnů předvedla policie 76 účastníků protestu.
Za opakovaný vstup do nebezpečných těžebních lokalit
vymezených páskou jim hrozí ve správním řízení
pokuta až 30.000 korun. "V těžebních místech nebylo
nic nalezeno," uvedla Ladmanová k údajné bombě,
kterou nahlásil anonym na linku 158.
Většina aktivistů byla v té době na hoře Březník,
protože podle nich nemělo význam v době protestu
místních těžbu blokovat.
Dvaadvacet šumavských obcí dnes také odeslalo dopis
politikům a úřadům s výzvou, aby zajistili ukončení
"nebezpečného přírodovědného experimentu".
Ponechání přírody svému osudu způsobuje podle nich
množení kůrovce, a proto by měli lidé lesům více
pomáhat. Pokud to neumožní, požadují, aby byl
Národní park Šumava zrušen. "Všichni jednoznačně
podporujeme snahu ředitele parku zastavit šíření

kůrovce do dalších porostů," řekla starostka
Kašperských Hor Alena Balounová.
Asi 30 vědců a osobností veřejného života ale vyzvalo
ředitele parku a ministra životního prostředí Tomáše
Chalupu (ODS) k okamžitému zastavení údajně
nelegální těžby. Pod Šumavskou výzvu, kterou sepsali
herec Petr Vacek a šéf Hnutí Duha Petr Machálek,
se podepsali například režisérka Olga Sommerová,
ředitel Geologického ústavu Václav Cílek a exministr
životního prostředí Martin Bursík (SZ).
Ministr Chalupa však napsal, že Šumavu nelze
ponechat na pospas kůrovci, jako to podle něj činili
jeho "zelení předchůdci". Důsledkem by bylo podle něj
zničení rozsáhlých ploch lesů, tedy poškození nejen
soukromého, obecního a státního majetku, ale hlavně
přírody. Proti kůrovci je podle něj nutné rozumně
bojovat.
Někdejší člen vědecké rady Národního parku Šumava
Jakub Hruška novinářům řekl, že z diskuse
o budoucnosti byli vyloučeni vědci, kteří si myslí, že by
30 procent parku mělo být ponecháno přírodním
procesům. Na zbývajících 70 procentech je podle nich
zásah nutný. Vyloučení vědci ustavili stínovou radu
parku, zasedají v ní přední odborníci univerzit
i akademických ústavů.
Spor okolo kůrovce je pseudonáboženská válka
Do sporu o kácení v jádrových oblastech Národního
parku Šumava se vložili i lídři některých parlamentních
stran. Vládní TOP 09 vyzvala všechny strany k návratu
k jednacímu stolu. Předseda strany a ministr zahraničí
Karel Schwarzenberg na tiskové konferenci situaci
okolo kůrovce označil za pseudonáboženskou válku.
Šéf opoziční ČSSD Bohuslav Sobotka oznámil,
že Šumavu ve středu na pozvání Hnutí Duha
a zástupců samosprávy navštíví. Vedení národního
parku a ministerstvo životního prostředí podle něj
situaci nezvládá.
Sociální demokraté ale v pohledu na spor kolem
kůrovce nejsou jednotní. Jihočeský hejtman Jiří Zimola
se v tiskovém prohlášení pozastavil nad tím, jak "trapné
divadlo" předvádějí lidé, kteří se v posledních dnech
do sporu vkládají. "Jiné je být vidět na místě, zastat se
jedné či druhé strany, oddeklamovat naučené fráze pro

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
publikum a po anglicku zmizet. Jiné je nerespektovat
zákony, vysvětlovat si je po svém, jiné je přivazovat se
ke stromům a 'trpět' za přírodu," uvedl. Problémy
s kůrovcem podle něj způsobila nečinnost bývalého
národního parku a ministerstva životního prostředí.
"Nechme proto vedení parku dnes pracovat a
neobviňujme ho z nedodržování zákonů," míní Zimola.
Přes sto aktivistů v šumavské lokalitě
Na Ztraceném dál bránilo kácení stromů napadených
kůrovcem. Velká skupina lidí, označených reflexními
vestami, obsadila vždy jednu lokalitu, popsal taktiku
aktivistů mluvčí blokády Vratislav Vozník. Někteří lidé
se přivázali ke stromům.
Někteří z předvedených aktivistů si stále více stěžovali
na údajnou brutalitu zákroků policie, těmito případy se
bude policie zabývat, řekla mluvčí policie. Některé
aktivisty prý policisté odřezávali od stromů, jednu
z vynášených aktivistek prý policie vláčela v kalužích
a blátě. Policisté také prý zadrželi asi sedmnáctiletého
mladíka a razantně zasáhli proti jeho rodičům, kteří se
k němu snažili dostat. Zároveň také vyšetřuje

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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podezření, že dva účastníci blokády napadli zasahující
policisty, a dopustili se tak přestupku násilí proti úřední
osobě. Kvůli tomu už je od úterý obviněná jedna žena,
jíž hrozí až čtyřleté vězení. Policejní mluvčí řekla, že na
místě zasahovala stovka policistů. Předvedli 38 lidí,
nejvíc od začátku blokády.
Na Šumavu přijel také šéf opoziční ČSSD Bohuslav
Sobotka, jenž si v doprovodu zástupců Hnutí Duha
a vědců prohlédl spornou lokalitu.
Předseda Asociace krajů Michal Hašek (ČSSD)
podpořil plzeňského a jihočeského hejtmana Milana
Chovance a Jiřího Zimolu (oba ČSSD), místní
samosprávy a lidi, kteří na Šumavě žijí. "Nechceme
mrtvou Šumavu, ale Šumavu, ve které odjakživa žili
lidé, a bude zachována pro naše děti," řekl.
Podle odhadu lesníků roste Na Ztraceném 130.000
stromů, k asanaci je vyznačeno přibližně 5000
napadených smrků. Dělníci je buď kácí a následně
odkorňují na zemi, nebo loupají kůru ze stojících
stromů. Zatím pokáceli na 2000 stromů a dalších 880
zbavili nastojato kůry. "Počítáme, že hlavní část

Konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
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PO Box 132, Vaucluse NSW 2030 Tel: 02 9581 0111, Fax: 02 9371 9635

zpracování kůrovce zvládneme do konce tohoto týdne,
tak jak jsme si naplánovali," konstatoval náměstek
ředitele parku Jiří Mánek. Podle něj se už nyní díky
zásahu podařilo zachránit přibližně 100 hektarů lesa,
který by jinak odumřel. Zdůraznil, že pokácené kmeny
zůstávají na místě k zetlení, parku tedy neplynou žádné
zisky z tohoto dřeva.

archiválie, které se po desinfekci mohou bez
restaurování vrátit do archivů a sloužit badatelům
"Když jsem před devíti lety do Invalidovny jako
dobrovolník přišel, nevěřil jsem, že se archiv podaří
zachránit," řekl Ksandr novinářům a výsledek označil
za zázrak. Ocenil pomoc ministerstva kultury, které na
tyto práce vyčlenilo 18 milionů korun.

Poslední zamražený balíček archiválií,
které v srpnu 2002 v depozitářích karlínské Invalidovny
zalila špinavá povodňová voda, byl dnes rozebrán
k vysušení v Národním technickém muzeu (NTM).
Uzavřel se tak příběh záchrany promáčených předmětů,
které před devíti lety skončily v mrazírnách
a rozmrazovány byly postupně. Jinak by je plísně
a hnilobné bakterie nenávratně zničily. Vltavská voda
tehdy zaplavila přízemí barokní budovy do výše tří
metrů. Cesta k záchraně kulturního dědictví nebyla
podle ředitele NTM Karla Ksandra snadná ani levná.
Celkové náklady na vysoušení zamražených fotografií,
knih a časopisů, plánů, výkresů, modelů a stovek
dalších sbírkových předmětů o celkovém objemu 200
kubických metrů byly od roku 2002 25,3 milionu korun.
Šlo o 641.000 výkresů a zhruba 7530 archivních
kartonů písemností.
"Tragická očekávání se nenaplnila, bohatství
architektonického a leteckého archivu či dalších
exponátů včetně trojrozměrných bylo zachováno," řekl
Ksandr. Po devíti letech od zničujících povodní byly
všechny materiály archivů průmyslového dědictví
a architektury NTM zachráněny, a to díky unikátnímu
vysoušecímu pracovišti muzea. Ztráty jsou odhadovány
na dvě až tři procenta.
Podle Ksandra to byl boj s časem; mokré archiválie bylo
nutno rychle opláchnout od hrubých nečistot a obalit
fólií. Balíky se na paletách odvážely do mochovských
a kladenských mrazíren, kde je šokové zamražení na
minus 25 stupňů Celsia stabilizovalo. "Teoreticky byla
tato metoda známa, ale v tak velkém měřítku ji nikdo
u nás nevyzkoušel," podotkl ředitel muzea.
Na minimálních ztrátách mají podle něj podíl ruční
práce a individuální přístup ke každému dokumentu.
Z fotografií je nutno ještě ve vlhkém stavu pořizovat
digitální kopie, zatímco promáčené tištěné materiály se
prokládaly savými papíry a především netkanou textilií.
Výsledkem jsou přebrané, suché, čisté a vyrovnané

ČR se připojila k protestu Litvy
vůči Rakousku kvůli tomu, že propustilo bývalého
ruského důstojníka sovětské tajné služby KGB navzdory
evropskému zatykači vydanému v Litvě. Michaila
Golovatova chce Litva stíhat za údajné válečné zločiny
z roku 1991, na její stranu se postavily i další dva
pobaltské státy.
"Osoby zodpovědné za násilnou smrt lidí v období
diktatur ve střední a východní Evropě se mají zodpovídat
před soudem. V zájmu prosazení vlády práva je morální
povinností každého evropského státu v těchto případech
spolupracovat," konstatoval dnes ve svém prohlášení
Černínský palác. Podle některých diplomatů lze český
postoj interpretovat i jako akt solidarity s Pobaltím vůči
Moskvě.
Aféra se točí kolem bývalého plukovníka KGB
Golovatova, který 13. ledna 1991 velel sovětské speciální
jednotce, jejíž příslušníci stříleli do litevských
demonstrantů u televizního vysílače ve Vilniusu. Úřady
hroutícího se Sovětského svazu se pokoušely tímto
zásahem zlomit snahu Litevců získat nezávislost,
výsledkem bylo 17 mrtvých a na 700 zraněných.
Obdobná akce sovětských sil v sousedním Lotyšsku si
vyžádala sedm mrtvých. Litva chce dvaašedesátiletého
muže soudit za zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.
Golovatov byl zadržen na vídeňském letišti a o den
později propuštěn se zdůvodněním, že zatykač je
formulován příliš vágně.
Litevská prezidentka Dalia Grybauskaitéová vyzvala
Evropskou unii, aby se případem zabývala. Zdůraznila,
že je třeba zajistit, aby "lidé, kteří jsou podezřelí
ze zločinů proti lidskosti", už dále neměli šanci cestovat
po EU. Úřad evropské komisařky pro spravedlnost
Viviane Redingové se však údajně k případu odmítá
vyjádřit. To, že hledaný muž pobýval v několika
evropských zemích, aniž ho tamní úřady obtěžovaly,
dnes šéf litevské diplomacie Ažubalis vysvětlil nedostatky
v evropském systému hraničních kontrol.
***

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

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
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Od 19.00 hodin
možné zakoupit
večeři
Řízek
s bramborovým
salátem
& zákusek
s kávou $15
Rezervace na
tel. 0413 852
488
(veškerý zisk jde ve
prospěch Sokola)

Ozvi se
Jozefe Klatovský,
hledá tě Láďa Kurz.
Zatelefonuj (03) 9700 3648
a nebo někdo kdo o něm ví.

TRADIČNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ NA ŠUMAVĚ
Mše Sv. v neděli 25. září ve 14 hodin.
Sloužit bude otec Hrdina OFM a otec Bernard OFM .
V 15 hod. bude pokládání věnce u pomníku padlých
a pronásledovaných. Po náboženských oslavách pak
následuje taneční zábava
s oblíbenou kapelou Edy Zlatého.
Kroje jsou vítány!
Obědy nebo jen kávu s koláčky podáváme již
od 12 hodin.
Těšíme se na setkání na Šumavě
Lockes Way – Belgrave South (Mel. 84J)
Tel.: 9754 5159

Sunshine
Removals
Profesionální a spolehlivá stěhovací firma
Melbourne a okolí, Viktorie, do Sydney a
Adelaide
Nabízené služby:

přeprava

demotáž a montáž nábytku

balení a rozbalení

krabice a obalový materiál

úklid po stěhování

velké nákladní vozy
pojištění

konkurenční ceny

zaměstnanci s praxí
Stěhování domů a firem zajišťujeme ve Vaší
oblasti již přes 10 let.


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

Mirek tel.: 1300 367 059,
mob.: 0419 873 224
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

Melbourne Fringe Festival
v Národním domě
Jako každoročně, i letos bude náš Národní dům
součástí Melbourne Fringe festivalu, který probíhá od
21. září do 9.října 2011. Na programu je osm večerů
loutkového představení Max and Moritz – A Juvenile
history in 7 tricks. Podle gotické pohádky německého
autora Wilhema Bushe z roku 1865, adaptovala
a moderně zpracovala Megan Cameron, která se Vám
představí také na jevišti. Je to příběh dvou nezbedných
chlapců, které nakonec jejich osud nemine. Budete
přeneseni zpět do doby, kdy život byl jednodušší, špásy
krutější a tresty více vzrušující. Za doprovodu živé
originální hudby Vás toto vtipné a poutavé představení
zajisté pobaví.
V Národním domě 27., 28., 30. září a 1., 2., 4., 7.října
2011. Vstupné $15/$18.
Více info www.melbournefringe.com.au
Loutkové představení Max a Moritz v dětské verzi
(vhodné pro děti od 4 let) v sobotu 1.října od 14 hodin
bude pro děti členů Sokola a účastníky Sobotního
zpívání zdarma (dospělí $15 / 2 děti zdarma).

Taneční zábava
k poslechu a tanci hraje
Studio 4
v sobotu 3. září
od 20.00 hod.
Vstupné $10
Večeře od 18. 00 hod:
Guláš & zákusek s kávou $10
Rezervace míst na
tel.: 5996 9713
nebo mob. 0413 852 488

497 Queensberry Street
North Melbourne

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 ZÁŘÍ 2011

KAŽDÉ ÚTERÝ

KAŽDÝ ČTVRTEK

KAŽDÝ ČTVRTEK

OBĚDY
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti
MARIÁŠ

Lekce od 18.30

Tancování od 21.30

Taneční zábava - Studio 4

Neděle
11. září

Argentýnské Tango

Sobota
24. září

Euro Disco

Rezervace tel. 9807 2326 nebo 0413 852 488

Lekce od 17.30 hod.

Tancování od 19.00hod

Rezervace tel. 9748 5057

12:00

12:00

SWING PATROL – LEKCE SWINGU

Sobota
3. září

Ůterý 27. září
Středa 28. září
Pátek 30. září

Cena $20

Cena $10

Cena $10

Cena $10

Cena $15

Max and Moritz - A Juvenile history in 7 tricks
Melbourne Fringe Festival

18:30

20:00

17:30

20:00

19:00

Obědy v Sokole
Úterý 6.9. - Uzené s bramborovým knedlíkem

Úterý 20.9. - Hovězí pečeně, koprová omáčka, knedlík

Úterý 13.9. - Telecí s nádivkou, pečené brambory

Úterý 27.9. - Řízek s bramborovou kaší

+ polévka a zákusek s kávou

každé úterý od 12 hodin, všichni jsou zváni

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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