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Já sním o vánocích bílých…

…pětatřicetve stínu,
vedro zoufa1ý…

Prosincové písničky Čechoaustralana

O

optimisrnu

Když jsem byl velice mladý a
termity a jiná cizí slova mi dělala potíže,
zeptal jsem se Pavla Dokoupila, mého o
dva roky staržího kamaráda, jaký je
rozdíl mezi optimistou a pesimistou. Jeho
vysvětlení alespoň toho prvního si pa

a

jiném.

matuji dodríés.
’Optimista’, poučil mě, ’je člověk,
který si koupí los na Spartaka a začne
stavět garáž’. Vysvětlení slova pesimista
si nepamatuji. Asi nebylo tak lehce
porozumitelné.
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Být optimistou je základní vlast
nost člověka, který se zapojí do čin
nosti dobrovolné organizace.. Já sice
lístky do lotynky nekupuji, ale stal jsem
se členem melbournského Sokola a jako
optimista od raného věku i činovníkem
nejvyšším.
Zůstat optimistou a být starostou
jediné ČS krajanské organizace v Mel
bourne se někdy zdá být nemožné.
Všechny špatné vlastnosti příslušníků
našich národů se vynoří na denní svět
lo. Optimista zjistí, že jsou v Melbourne
podvodníci původem z Československa.
Optimistova prosba o pomoc při přestav
bě Národního domu je odmítnuta námit
kou, že Češi pro dotyčného také nic
neudělali (že to byl člověk českého
původu, který ho odnaučil špinit plinky
si neuvědomil), ve stejný čas se domáhá
návratu majetku v Československu o
kterém do listopadu 89 ani nevěděl.
Důvodů pro ztrátu optimismu je mnoho.
V neposlední řadě je to i samotné Če
skoslovensko, které od nového roku
nebude.
Na každé mínus je ale vždycky
plus a nám nezbývá než je přijmout,
někdy na první pohled proti našim
ustáleným názorům. Československý stát
vznikl odtržením Čechů a Slováků od
Rakouska. Je málo těch, kteří tento fakt
nikdy nepřijali a stále doufají v návrat
mocnáře. Za života mého otce se Česko
slovenská mapa změnila čtyřikrát. Tuto
pátou změnu přijměme s vědomím, že ji
nepředešlo žádné krveprolití a že je
vyjádřením touhy Slovenského národa po
sebeurčení.
V melbournském krajanském životě
je důvodů pro optimismus mnoho. Je je
nom nutné si klady uvědomit. Vezměte si
loňský vánoční příběh Vojty. Za čtrnáct
dní se vybralo dost peněz na letenku a
nejnutnější vydání spojená s návratem
domů pro člověka, který byl troska a
nad kterým zdejší vysoce placení sociál
ní pracovníci zlomili hůl. Po návratu se
mu vrátilo zdraví po všech stránkách.
Pracuje v Německu na kontrakt jako
zedník. Poslal nám Vánoční přání v
kterém děkuje a vzpomíná na všechny v
Austrálii, kdo mu v jeho neštěstí pomoh 

li. Je nutné připomenout jména Ivana
Kolaříka a Mirka Granta, který nedávno
navštívil Vojtovu rodinu v Lanškrounu.
Klady Národního
domu, centra
zdejší Československé společnosti nejsou
na první pohled viditelné. Všichni víme
kde jsou nedostatky a co je potřeba
udělat. Ve výboru víme i kolik to bude
stát. Přestavba záchodů a kuchyně ($ 15
000), topení a větrání ($ 20 000), světla
a elektrika ($ 6 000). Presto návštěva
Národního domu stoupla v porovnání s
uplynulými lety nesrovnatelně.
Návštěva
sv.Mikuláše
minulou
neděli byla jedním takovým kladem.
Dobrovolně (bezplatně) dva měsíce při
pravovali a organizovali Jana Ulehlová a
Slávka Kollárová. Sál vyzdobili Jožka
Nešpor a Honza Ulehla. Jmenovky pro
děti udělala a vstupné vybírala Zuzanka
Valková. Paní Heřmanová upletla pro ty
nejmenší panenky, které by vyhrály na
kterékoliv
soutěži
lidové tvořivosti.
Oblečeni sv.Mikuláše opravili a nové
přešili Pavel Ungr a Dáša Kubešová.
S v. Mikuláši, čertovi a andělí pomohli
Pepa Zumr, Ivan a Dana Zacharovi.
Úspěch odpoledne závisel nejvíce
na rodičích dětí, které se zúčastnily.
Kolik z nich si dalo práci a naučilo děti
básničku anebo písničku bylo nejlepší
překvapení ze všech. Když Jareček
přednesl:

Polámal se mraveneček
ví to celá obora
o půl noci zavolali
mravenčího doktora.
nebylo v sále jedno oko suché. Děti
vypískly strachy, když do sálu vskočil
naprosto nečekaně strašidelný čert. Vše
dobře dopadlo, anděl čerta uhlídal a Sv.
Mikuláš měl pro každého dárek. Po
odchodu Sv.Mikuláše bylo v sále se
sedmdesáti dětmi neobvyklé ticho. Vše
chny si prohlížely dárky a měly plné
pusy.
Příští rok plánujeme mnoho dal
ších akcí a těšíme se na Vás...
Šťastný a veselý Nový rok Vám přeje
Pavel Pospíchal.
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Mnoho lidí se mě ptalo kdo je kdo. Tedy z leva do prava anděl, Sv.Mikuláá
a čert.
Foto Jiří Haltar

NEZŮSTAŇTE BEZ CESKE KNIHY...

Jak jisté víte, chystá se prestavba Národního domu SOKOL, a to
znamená, ze i knihovna bude neprístupná.
Úprava budovy potrvá asi tri mesíce a dům se zavírá dne 2.ledna
1993. Príjčte si proto knihy vypůjčit a zásobit se četbou jeste
teč, pred uzavřením.
Knihovna je otevřena každé úterý mezi 18.30 az 20.30 hod., ale
knihy si můžete vypůjčit i sami v dobe, kdy je Sokol otevřen pro
jiné akce.
Príjčte, telefonujte, piste...
Šťastné vánoce a veselý novy rok Vám preje
Vase knihovnice Zorka Krcová
P.S. Knihy je možné vracet i postou.

sentem, na druhé straně angloamerických Židů,
které zde prosazují skupiny kolem Klause." Na
jiném místě tvrdí, že „Za 74 let světové židovstvo
nedovolilo Cechům a Slovákům žít jako dvěma
rovnocenným národům."
o Poslanci slovenského parlamentu označili
nápad svých českých kolegů, že by si Česká re
publika ponechala vlajku nynější federace, za

snahu "profitovat z dobrého jména". Poslanci čes
kého parlamentu označili naopak protest svých
slovenských kolegů za "diktát vpodstatě už cizího
státu".
o 58% občanů České republiky uvedlo při
výzkumu veřejného mínění, že se v porovnání s
dobou před listopadem 1989 zlepšili jejich
možnosti uplatnění.
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28.10.1918 - 1.1.1993

Aleš Nebeský
Tricet poslanců bylo proti, padesát pět se že podle zářijového výzkumu veřejného mínění by
zdrželo hlasování a třicet dva, tak či onak, hla
OH ze 4% v červnových volbách v případných
sování ignorovalo. 25.1 1.1 992, v půl druhé od
nových volbách získalo jen 3% hlasů.
poledne, z celkového počtu 300 poslanců obou
Za zmínku i stojí, že v české republice si
sněmoven parlamentu české a Slovenské Fede
po rozpadu přeje nové volby 60% dotázaných.
rální Republiky, 1 83 poslanců přijetím zákona o
Při nich by podle stejného výzkumu veřejného
zániku ČSFR rozhodlo o ukončení soužití dvou
mínění vládni strany upevnily svoje pozice. ODSnárodů, o kterých mnozí kdysi věřili, že jsou
KDS 30%, ODA 8% a KDU-ČSL 5%. Z opozič
národem jedním.
ních stran by Levý blok (koalice levicových stran
Skutečností ale je, že na hlavy oněch
s KSČM) poklesl ze 14% na 9%, a moravská
1 83 poslanců vina (či zásluha, to jak se to vez
HSD-MSM ze 6% na 2%.
me) nepadá. Dokonce se dá říci, že i záporný
Odhlasováním zákona o zániku federace
výsledek jejich hlasování by na celé věci nic tak
se naplňují naděje a přání, aby k rozdělení moc nezměnil. Přijetím zákona - který opozice
když již k němu dojít musí - došlo mírově, s co
mající ve federálním parlamentě většinu již jed
nejmenšími ztrátami pro oba národy a tak, aby
nou odmítla a snažila se se všech sil znemožnit
se vytvořily co nejlepší předpoklady k dobrým
- se zánik jednoho a vznik dvou států na jeho
sousedským vztahům a spolupráci. Je to nepo
místě stává legálně a ústavně nepochybným.
chybně zásluha především ODS a jejího předse
Prakticky ovšem federace zanikla po
dy V.Klause, který od voleb odmítal polovičatá
červnových volbách vyhlášením suverenity Slo
řešení a požadoval buď funkční federaci, nebo
venské republiky a přijetím slovenské ústavy. Pět
rozdělení. Je nepochybné, že se ukázal být po
dní před přijetím zákona o zániku česká národní litikem, který byl schopen realisticky posoudit
rada vyhlásila převzetí odpovědnosti, což se
cítěni obou národů a jednat ze zřetelem na
rovná vyhlášení české suverenity a česká ústava
budoucnost. Je tedy zcela typicky obviňován na
má být přijata do konce roku.
jedné straně z neústupnosti a současně na
Dva dny před hlasováním federálního
druhé straně z toho, že ustoupil příliš daleko.
parlamentu zástupci české a slovenské vlády
Hlasy z republik naznačují, že k jásotu a
podepsali 1 5 smluv a dohod o budoucích mezi
oslavám dojde více na Slovensku, než v Če
státních vztazích včetně dělení armády, daňových
chách.
vztahů, dopravy a spojů, o spolupráci v země
Doufám, že mi bude dovoleno, abych
dělství a lesním a vodním hospodářství, a i
znovu opakoval, co jsem již vyjádřil několikrát.
včetně smlouvy o dobrém sousedství, přátel
Rozpad státu mě nenaplňuje nadčením. Nejen z
ských vztazích a spolupráci (zbývá snad již jen
citových důvodů, ale i čistě prakticky - diky mým
konečná dohoda o dělení federálního majetku).
životním osudům a zkušenostem, mě růst nacio
Hned druhý den poslanci jak české národní ra
nalismu kdekoliv na světě téměř děsí. Věřím v
dy, tak i Národní rady Slovenské republiky
integraci a vzájemnou spolupráci mezi lidmi, ale
podepsané smlouvy ratifikovali - nepochybně
i letmý pohled po světě ve mně budí nepříjemné
jako upozornění poslancům federálnímu shro
pochyby, zda tato moje víra není přece jen příliš
máždění, že se od nich nežádá nic víc, než vše
idealistická. O to víc je mi líto, že dva národy v
již jen potvrdit.
jejichž společném státě jsem se narodil, se ne
Zcela pochopitelně, ne každý jásal. Vůd
dokázali na integraci a společném životě dohod
ce republikánů M.Sládek pocítil potřebu se
nout.
omluvit „za těch pár odpadlíků (z republikánské
Vznik dvou nezávislých států ale chápu
strany), kteří hlasovali pro tento zákon." Sku
jako nutnost vyplývající z praktické i citové reality
tečností je, že bez kombinace sedmi hlasů repu
obou národů. A tak slovenským přátelům k vzni
blikánských „odpadlíků" a poslanců Socialistické
ku jejich samostatného státu znovu gratuluji. A
strany v české části a šesti opozičních poslanců
přátelům v Čechách? člen vládní koalice, vůdce
v slovenské časti sněmovny by zákon potřebnou
Křesťanskodemokratické strany, bývalý chartista
třípětinovou většinu nezískal.
a disident Václav Benda, koncem listopadu pro
Za mimoparlamentní opozici se nepo
hlásil, že ze všech zemí střední a východní
chybně vyjádřil předseda Občanského hnuti Jiří Evropy má dnes jen česká republika šanci do
Dienstbier když prohlásil, že „V.Klaus ustoupil
kázat, že únik z komunismu je možný. Přátelům
V.Mečiarovi tak, že to přesahuje všechny meze v Čechách 'držím palce, aby to skutečně
slušnosti". V té souvislosti se sluší podotknout,
dokázali.

z
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Výroky a různosti
Citáty z českého tisku
o Při oslavách 28.října Komunistické bytu, že neskončily tajné operace proti mně a
strany Cech a Moravy na Václavském náměstí se vedení KSD." V rozhovoru pro deník Telegraf to
na pódiu objevil i krajan z Anglie s bílou šálou uvedl předseda Sněmovny lidu FS Václav Benda.
kolem krku. Přijel se prý pomodlit u pomníčku
o Ze zveřejněného průzkumu vyplývá, že
legionářů, zakladatelů státu. Mluvil však příliš české vládě věří 56% a nevěří 67% občanů, za
dlouho a pochvalně o britské demokracii, a tak ho tímco na Slovensku své vládě věří 55% a nevěří
pořadatelé přerušili. Krajan zaprotestoval, že na
40%.
o „Deportace židů ze Slovenska je velmi
manifestaci jel 1600 kilometrů a svůj příspěvek
spornou otázkou. Většina z nich si předtím psala
ukončil: „Na závěr chci všechny, kdo chtějí spo
německou národnost, takže od nás za války vlas
lečný stát, pozdravit".
tně Němci odváželi Němce", řekla předsedkyně
o Podle průzkumu veřejného mínění v říj
společnosti Josefa Tisa pani Elena Kozáková.
nu byl v českých zemích nejpopulámějším poli
o Pod petici, žádající přímou volbu
tikem Vladimír Dlouhý - V.Havel a V.Klaus se
prezidenta CR, vyhlášenou vedením OH v čele J.
dělili o druhé místo.
o Federální ministr obrany oznámil, že Dienstbierem, se do poloviny listopadu podepsalo
10 800 občanů.
přesun vojenské techniky z Cech na Slovensko za
o Václav Havel oznámil, že přijme kan
čal 1.listopadu.
didaturu na funkci českého prezidenta, bude-li
o U příležitosti 28.října obdrželo 64 obča
některou z politických stran navržen (několik
nů řád T.G.M - všichni in memoriam.
o Za sprostou zákulisní intriku je podle stran, v čele s ODS, vyjádřilo úmysl V.Havla
některých signatářů Charty 77 nutné považovat navrhnout v okamžiku, kdy bude přijata česká
ústava). V závěru svého prohlášení V.Havel uvedl:
rozhodnutí mluvčích tohoto společenství o ukon
čení její činnosti. Jak uvedli Petr Cibulka, signatář „O úřad prezidenta jsem se rozhodl ucházet proto,
abych výkonem svých pravomocí a svým veřejným
Charty od r. 1978 a John Bok, signatář od r.
1977, je tento akt dílem skupiny "veřejné tváře působením pomáhal tomu, čemu bych pomáhal, i
Charty a růžové špičky ledovce", lidí, kteří se díky kdybych prezidentem nebyl: tvorbě stabilních
ní dostali do vysokých funkci. Tito lidé,-jak řekli poměrů, prodchnutým duchem svobody, spra
zmíněni signatáři, mají nyní strach, že Charta by vedlnosti, vzájemné důvěry a společné odpo
se držela svého původního poslání, tedy kritiky vědnosti."
o Podle smlouvy, přijaté národními vládami
mocných, a postavila by se proti nim.
o Agentura .Arteria vydala zprávu, že ODS o rozděleni armády, obě armády přejímají závazky
podle sděleni poslance Humla již nepodporuje Smlouvy o redukci konvenčních ozbrojený sil v
Evropě. Po jejich splnění 13.11.1995 bude mít
kandidaturu V.Havla na post českého prezidenta.
Václav Klaus zprávu dementoval, její zveřejnění v armáda České republiky 93 333 vojáků, 957 tanků,
1367 bojových vozidel (z toho 956 bojových vozi
Deníku CST označil za nehorázný čin a žádal od
del pěchoty), 230 letadel a 50 bojových vrtulníků.
volání ředitele Cs. televize J.Kantůrka.
Na základě smlouvy Česká republika přebírá zá
o Poslanci rozpočtového výboru CNR od
mítli projednávat smlouvu o měnovém uspořádaní vazky federace na činnost v mírových sborech
mezi CR a SR, protože předložený text neob
OSN.
o Stíhání ve věci listu Týdeník Politika pro
sahoval tajný dodatek o pravidlech vypovězení
trestní čin hanobení národa, rasy a přesvědčení
smlouvy.
o Česká potravinářská inspekce zjistila při podle §198 a) trestního zákona bylo 13.1istopadu
kontrole tuzemských uzenin, že deset ze čtyřia- vyšetřovatelem kpt.Iljou Pravdou zastaveno.
Žalobu podala skupina občanů v říjnu min. roku
sedmdesáti masných výrobků obsahuje žluklý tuk,
na základě pravidelného uvěřejňováni anti
nadměrné množství kosti, soli a kůže.
o Nově zřízená komise slovenské vlády pro semitistických názorů (na př. v září 91: „...ani
netušil, jak trefil do černého; vždyť s přirovnáním
vývoz zbraní udělila firmě Unimpex svolení k pro
deji obrněného transportáru do Súdánu. „Jsme židovské rasy k ďábelskému plemeni se setkáváme
zvyklí, že v Bratislavě jednají o mnoha věcech a už u Luthera"). Kpt.Pravda prohlásil, že podle
znaleckého posudku došel k přesvědčení, že o
vždycky nám říkají, že je nebudou aplikovat," ko
trestní čin nejde. Týdeník Politika v posledním
mentoval slovenské rozhodnutí ministerský před
(listopadovém) čísle uvádí k „mocenské hře o ov
seda federální vlády.
ládnutí
Československa", že „...na jedné straně
o „Mám celou řadu důkazů, že listopadem
jsou
zájmy
německých Židů, reprezentované di89 nezkončilo odposlouchávaní mého telefonu a
Pokracování na str.3
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M.Svobodová $30, V.FryS »50, R.Jabornický $30,
M.Vrbka $20, J.VrSecký »30, M.Rautner $20, E.Kulic
$10, KAM KonviCný $50, J.Bernard $20, L.Rosol $20,
M.terná $20, E.Horhák »20, CAR Skaper »20, ZAE
Procházka $20, HAZ Divis $20.
František Křivánek odkazal na Národní dům
Sokol $200 v poslední vůli.
K
ucténí
památky
zesnulého
bratra
J.Petráné:
R.Kugler $100, J.KoSnár $200.

Předposlední schůze tohoto roku se konala
5.12.92. Hlavní jednání bylo kolem blížících se
oprav ts Sokolského Národního domu a potřeba
finanbní pomoci od krajanů. Jsem jista, že krajané
budou přispívat pomocí dle jejich možností.
Přeji vSera Členům a krajanům příjemné
prožití svátků vánoCních a zdar v Novém roce.

Dary za mésíc říjen a listopad:
Sokolský List: OAJ Svozil »20,B.Tikalová
$10, Melicharová $12, M.Pospíchalová $17, MAJ
Trnka $20, K.BareS $20, T.Kimlová $10, OAF Andfel
$5, M.Hrušková $15, R.Jabornický $20, KAM KonviCný
$10, J.KoSnár $50.
Národní dům: HAV Růžic $100, Anon.$10,
T.Kimlová
$20,
OAF Andfel
$20,
L>Adam
$10,
Anon.$20, F.JAE Pokorný $20, 0.Srbová $30,

VSem dárcům srdeCné dekujeme.

Slávka Kollárová, jednatelka.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuj’ srdečně za sebe a celou naši
rodinu
váern
přátelům,
kteří
při
příležitosti náhlé smrti s námi sdíleli
ztrátu mého manžela Jaroslava Petráně
a pomohli
nám
projevy
soustrasti,
přátelství a pomoci.
Děkujeme všem, kteří přispěli štědrými
dary na ČS Sokolský Národní dům k
uctění jeho památky.
Anna Petrártová

JAM SESSION
v listopadu byl v sokolovně další úspěšný podnik. Čeští a Slovenští hudebníci
předvedli své umění. Zpívalo se do šesté hodiny raní a mimo operety jsme
sly&eli a někdy i zpívali všechno. Zlatým slavíkem se stal Květoš Hájek. Bicí
soupravu s úspěchem bil J.Zumr. Výtěžek celého večera byl věnován na
přestavbu Národního domu. Všichni hudebníci vystupovali bezplatně a my jim
děkujeme za pěkný večer.

Zleva Jirka Friml, Jarda ReiniS, MíSa Hájková, Petr Puk.
Foto Lucie Puk
Na obrázku nejsou, ale zúčastnili se René Varmuž, Josef Vass a Igor Moravčík.

V.M.K. DESIGN ARCHITECTS

SEMAS CONSULTING ENGINEER P/L
Electrical Consulting Engineers

Commercial Design & Consulting;
Urban Landscape Design; Computer
Design
&
Drafting;
Residential
Design; House Inspection Service.
Architect přestavby Národního domu

Vladimír Kapusta A.R.A.I.A
TEL: 481 5308
FAX: 481 5308

Drobné opravy Šperků, převlíkání a
uzličkování perliček a korálů.
Re-design starých a poškozených
řetízků, náhrdelníků a náuSnic Vám
provede Zuzana.
Tel: 827 5384

Lighting A Power Design and Instalation,
Safety
Switches,
Secutity
Lights
for
porches, home and garage entrances activated
by movement detectors. Our company donated
the new lighting and power instalation in

sokol.

Volejte Emila HOLEČKA na:

802 5574, 802 1508

fax: 803 5307

We are here to give You good service

MORAVSKÁ DOMÁCÍ ZABIJAČKA
Tlačenka, jitrnice, jelítka, černá po
lévka, ovar. Objednávky po hodi
nách volejte Roštu na: 762 4936.

INSTALATÉR
Venca Sosnovec
Opraví Vám zlobivé kohoutky, pro
táhne zacpané potrubí a zbaví Vás
vSech starostí.

jenom proto, že se učil hře na kla
vír u Jany.Zavolejte na: 842 4967
a Vy nebo VaSe dítě budete hrát

Tel: 870 6489

Honky-Tonky Blues

Botiemia

Travel

Každý ráno na piáno hraje Jack

M.Kantor solicitors

Cestujte s námi do celého svéta

Jiří Sedláček & Eva Jančíková
1.patro, 188 Commercial Road Prahran,3181

Tel: 5102474, 5102482. Večer 8788984

Advokátní kancelář

500 Collins Street Melbourne
tel: 629 6196

Ivo Novák -

Eden Park Landscaping Services

Vám za normální ceny opraví
mrazící, chladící a klimatizační zařízení
- auto i bytové. Také pračky a suSičky.
volejte: 701 2117

VeSkerou práci kolem VaSeho domu a na
VaSi zahradě.
V.AMBROŽ

•inzerce v KVARTu je $15 za inzerát měsíčné, nebo $120 ročně.

tel: 715 1116

beská knihovna otevřena....
PříjSte si vypOjtit knihy
Národního domu SOKOL.

podle

vlastního

výbéru

do teské

knihovny

Knihovna je otevřena každé úterý veter od 18.30 do 20.30 hodin.NemOžeteli přijít osobné, telefonujte v téže dobé na tislo 329 9922.VaSe dotazy
o sbírce Vám ochotné zodpovíme, anebo podáme jiné informace z oboru.

ZÁBAVNĚ.

Knihy si můžete vypöjtit i sami v tase Sokolských akcí. Jak postupovat
v takovém případé, Vám napoví návod uroísténý na sténé knihovny.
Vypújtní doba je 4 týdny, ale není-li kniha žádaná dalším ttenářem, je
možné si dohodnout prodloužení lhöty.

Knižní dary jsou vítány zrovna tak, jako Vaée přání a připomínky.

LESNICE

CESTOPISY

V neposlední řadé, nezapomínejte knihy vracet, al na né druzí nemusí do
nekonetna těkat, tak jako já na Cyrana z Bergeracu....

Nashledanou v knihovné

srn ves tr

sil ves tr

s tr ves tr

Silvestr v Národním domfe.

Řeknbte sbohem lohskému roku, uvítejte Novy rok mezi přáteli.
Pobavte se a zazpívejte s
českou hudbou. Hraje STUDIO 4

Večeti vaří Libor Adam.
Vstupné $25, $20.

Pití k dostání u Baru.

Zatáte v 19.30. Místa musí být objednána na 435 3895, nebo 744 1691.

SOKOL MELBOURNE 497 QUEENSBERRY ST., NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051 PH: 329 9922
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