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Slyšel jsem interview s bývalým
reportérem BBC pro střední Evropu, ve
kterém mluvil o národech tuto část
světa obývajících. Říkal co si o nich
myslí on a zajímavější, co si národy
samy myslí o svých sousedech.
Zmínil se o němcích, polácích a
Češích. Jedni byli nadutí a druzí pyšní.
0 Češích řekl, že v očích sousedů jsou
"inverted snobs". Protože jsem s cizími
slovy na štíru, vyhledal jsem si v Anglicko-Českém slovníku pana Osičky vý
znam slova ’invert’- homosexuální člo —
věk, a ’snob’- kdo se dělá společensky

Zde bude bar, 42 stuphů nám nevadí.

Foto P.Puk

lepší než je t.zn. lepší společnosti chce
zakryt to, že mezi ně vlastně nepatří.
Pochopil jsem, že takhle se daleko ne
dostanu, protože ať si říká kdo chce co
chce národ homosexuálních snobů ne
jsme.
Míša z BBC měl asi na mysli švej-

tut

čest.

kovinu, kterou nám přišili a která nám
brání abychom byli jako národ braní
vážné a abychom sami s hrdostí říkali já jsem Čech - a nestyděli se být na to
pyšní.
V malém se naše nedostatky odráží
i v životě krajanské společnosti v Mel
bourne. Je nás tady Čechů a Slováků asi
pět tisíc a naše národní hrdost se odrá
ží v tom, jakým způsobem se předvádíme
ostatním melbourftanům.
Jako národy máme svůj podíl
umělců, vynálezců a na druhé straně
loupežníků a kriminálníků. Nic co by nás
vyřadilo z průměru. Jsme nejoblíbenější
národy byrokratů. Říkají o nás, že tak
dobře se neasimiloval žádný jiný národ.
S námi prý nejsou žádné problémy, my
pro ně prakticky neexistujeme.
Na první pohled skutečně nemáme
žádné problémy a vše je v nejlepším
pořádku. Čechoslovákům patří Národní
dům v North Melbourne a mají v užívání
letovisko Šumava v Belgrave. To přece
není špatné.
Jenže první pohled není vždy
pravým obrazem skutečnosti. Naše ne
chuť. k organizovanosti a organizováni
má důsledek, že není kdo by se staral o
lidi českého nebo slovenského původu,
kteří stratili schopnost se postarat sami
o sebe.
Na přestavbě Národního
domu
pracuje zdarma a za těžkých podmínek
tucet obětavců. Z šesti set adresátů,
kterým posíláme KVART na přestavbu
přispělo sto padesát lidí. O letovisku
Šumava psát nechci, ale i tam by bylo
možné zlepšení.
Naše národní hrdost se projevuje
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hlavně tím, že jsme pyšní na výkony
jiných. Náš Zátopek, Navrátilová a Lendl
jsou pohodlnými náhražkami. Trochu
jejich slávy se na nás také otře.
Kritika je asi jediná činnost, která
nám jde od huby. Slyším lidi, kteří jdou
do italského klubu, protože jsou tam
jiné stolky. Jeden se dokonce rozčiloval,
že jsme na Silvestra dali na každý stůl
zadarmo jenom jednu láhev šampaňského.

_.............
jinský,
polský,
rakouský,
německý,
italský, portugalský, maáarský a další
kluby mají jídlo, vybavení, atmosféru,
nebo jiné přednosti. Jejich úspěch je v
přímém poměru k jejich snažení. Pro
každého člena etnických skupin je ctí,
když jeho jméno je spojeno s činností,
nebo aspoň příspěvkem na jeho klub.
Jsme to asi jenom my Švejkové,
kteří máme potíže veřejně přiznat, že
nejlépe si povídáme, zpíváme a bavíme
mezi svými.
Protože rád cituji texty k písnič
kám, zde je jeden od Petra Skoumala pro
ty v ústraní:
Mluvil jsem tuhle s červotočem,
jenže už nevím přesně o čem
a taky přesně nevím proč
a jestli to byl červotoč.

Arch.Kapusta a br.NeSpor při práci.
Foto P.Puk

Vím, že lotyšský, litevský, ukra

Není pravda, že "To chce klid" je Švejkův výrok. To si vymyslel někdo, komu
se podařilo ukolébat náš národ ke spán
ku.
Život je činnost a činnost je
život. Úspěch za námi nepřijde sám
musíme mu aspoň trochu pomoci. Těším
se na vás v Národním domě.
Pavel Pospíchal.

Obdrželi jsme dopis od krajanů v N.T.
Vážení krajané,
obracím se na Vás s trochu neobvyklou prosbou. Koncem října jsme se se
synem stěhovali z Perthu do Darwinu a dostali jsme se do velmi nepříjemné situace.
Asi 1200 km od Darwinu (King Leopold Range) jsme zabloudili a zůstali s dvěma
prázdnými pneumatikami v buSi. V úplně beznadějné situaci pro nás, projížděla
kolem Toyota Corona 4WD, manželé kolem asi 30 let. Chlapec byl moravák. Jeho
rodina žije v Melbourne od roku 1968-69. Manželka je holandanka, cestovali po W.A.
a před vánocemi se vrátili do Melbourne.
Vím, že je to hodně málo, co o něm vím, ale prosím Vás, kdyby někdo z Vás
náhodou znal jeho rodinu, chtěla bych touto cestou poděkovat za vSe, co pro nás
udělali a bez jejich pomoci bychom asi do Darwinu nedojeli.
Předem Vám děkuji. S pozdravem
Jaroslava a Viktor.

Jaroslava Hasek
Leisure Centre, Tilston Avenue
PALMERSTON N.T.
0830
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Léčitel M. TOUŠEK
pokratování

Za sebou mám více než 25 let
léčitelské praxe. Ve spolupráci s lékaři
se nyní zabývám
experimenty,
které by měly
ukázat, na jaké
choroby má
bioenergie vliv
a jaký. Lékaři
prohlédnou pa
cienty před
zahájením tera
pie a pak po ni.
Sledujeme je po
určitých inter
valech - po
dvou měsících a
po dvou letech.
Chceme ještě
vyzkoušet tuto
metodu u cu
krovky, očních chorob, ekzémů, gyne
kologických obtíží a dalších onemocnění.

Jestli se má nějaká metoda rozší
řit do běžné praxe, je nutné ji náležitě
ověřit.
Sám jsem se několikrát podrobil
vědeckému zkoumání. Jednou jsem byl
napojen přímo při léčení na EKG a EEG
a totéž absolvovali mí pacienti. Mezi nimi
byla i jedna lékařka a jak si vzpomínám,
stačilo, abych na ni položil ruku a její
krevní tlak rychle stoupnul. Když jsem
dal ruku pryč, hodnoty se vrátitly k
normálu. Výsledky nám ukázaly, že při
těchto terapiích se skutečně něco děje,
ale na nějaké závěry je ještě moc brzy.
Spolu s lékaři, s kterými experi
mentuji, si vlastní mechanismus léčení
představuji asi tak, že léčitel předává
buňkám informaci, jakým způsobem se
mají "chovat". Je to vlastně jakýsi
vzkaz od zdravých buněk nemocným.
Domníváme se, že burtky se mezi sebou
mohou dorozumívat a samy sebe ovlivňo
vat. Nemocná buňka se na venek proje
vuje tím, že vysílá poplašné signály.
Dalo by se říci, že křičí o pomoc. Pře
nos informace se děje podobně jako
když pianista uhodí na klávesnici a

zvukem se rozechvějí další struny, tedy
rezonancí.
Takovým jednoduchým příkladem
je léční otoků. Na nemocné místo položím
ruku, tím vyšlu informaci kladným buň
kám, aby změnily svoje chováni. Burtky
se na můj příkaz vzpamatovaly, začínají
mobilizovat svoje ochraně mechanismy,
mj. uvolňují nadbytečnou tekutinu. Otok
postupně mizí. Jde to rychle záleží na
Velikosti, ale 5-15 minut stačí k podstat
nému ústupu otoku.
Léčitel není vždy schopen přesně
diagnostikovat. Jeho výkon je závislý na
jeho okamžité kondici a zdravotním
stavu. Působí na něho také nejrůznější
vlivy z nejbližšího okolí. To vše je
nutno prověřit dlouhodobím experimento
váním spolu s lékaři.
Svoji schopnost určovat diagnózu
jsem prokazoval na úkole po dobu dvou
let v jedné městské nemocnici. Byly to
více než dvě stovky diagnóz různého
‘druhu. Přitom jsem zjistil, že mohu
určovat nemoci i do budoucna. Vzpomí
nám si na jeden případ, kdy mě lékař
nechal, mimo vlastní experiment, vyšetřit
svého známého. Diagnózu už znal, chtěl
jenom vědět co poznám já. Nahlásil jsem
žlučník, srdce a změny na kýčelním
kloubu. Na žlučníku jsme se zhodli,
kýčelní kloub nebral v úvahu a o srdci
mně řekl, že jsem se zmýlil. Pacient byl
krátce před tím na EKG a i z dalších
vyšetření vyplynulo, že má srdce zdra
vé. Mrzelo mě to, že jsem byl neúspěš
ný. Za dva měsíce mi tentýž lékař ozná
mil, že jeho známý zemřel náhle na
srdeční infarkt. Velice se divil, jak jsem
mohl vědět o něčem, co přístroje ani
další vyšetření ani nenaznačily.
Mám záznamy o více než dvou a
půl tisících lidech, které jsem diagnosti
koval a léčil. Postupně chci všechny
údaje přenést na počítač a zpracovat je.
Véřím, že alternativní medicína se stane
v budoucnosti součástí oficiální medi
cíny.
Nalézám se ve své práci ve fázi
badatelské. Mám štěstí, že mohu pozná
vat nepoznané.
Milan TouSek v knize Lidoví léčitelé z
východních Čech.
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Výroky a různosti
Citáty z českého tisku
„Zbytek života dožiji ve Slovenské re
publice. Pod Havlem žít nebudu. To radši pod
Clintonem anebo Mečiarem", prohlásil deníku
Koridor poslanec Levého bloku Ivan Sviták.
o
Ministr kultury Slovenské republiky
D.Slobodník (před časem obviněný z členství v
Hlinkově gardě, které nepopřel) vyjádřil nespo
kojenost s prací novinářů vysílače Svobodná
Evropa. „Budou-li takto vysílat, určitě o tom
budeme informovat americkou stranu. Vysílačka
nemá zájem o objektivní zpravodajství a k mikro
fonu pouští zkrachovance."
o
V.Bilakovi, bývalému nám. min. vnitra
A.Lorenzovi a bývalému gen.prokurátorovi ČSSR
hrozí od českých soudů několikaletý trest za
zneužíváni moci veřejného činitele v době komu
nistického režimu. Pokud budou považováni za,
slovenské občany, český soud nemůže požádat o
jejich vydání, může pouze zaslat předvolání a dou
fat, že se rozhodnou před soud předstoupit.
o
Koncem minulého roku dosáhla nezaměst
nanost v české republice 2.57%, podporu v neza
městnanosti pobíralo 62 000 nezaměstnaných z
135 tisíc lidí hledajících práci.
o
V České republice působí již 34 soukro
mých gymnázií, z toho 11 v Praze a stejný počet
na Moravě. Začátkem příštího školního roku má
být otevřeno v Praze mimo jiné i soukromé gymnásium nesoucí jmého Josefa škvoreckého, kde
má J.Skvorecký pohostinsky přednášet anglo
americkou literaturu a literární techniku.
o
Velvyslancem Slovenské republiky v České
republice byl jmenován pětatřicetiletý Ivan
Mjartan. Absolvent moskevského Institutu che
mického strojírenství, od loňských voleb poslanec
dnes již bývalého Federálního shromáždění a stát
ní tajemník slovenského ministertstva kultury,
pracoval deset let jako rozhlasový reportér a byl
několikaletým členem komunistické strany. Je
dvakrát ženat; jeho první manželka, s kterou se
rozvedl loňského roku, byla dcerou sovětského
velvyslance při OSN a jeho otec byl do loňského
roku velitelem vojenského letiště na Středním
Slovensku. Uveřejnění svého životopisu v Lidových
novinách nový velvyslanec označil za nezdvořilost
a - bez konkrétních příkladů - některé údaje za
nepravdivé.
o

V České republice vzniká Demokratická
strana Sudety (DSS), která za svůj program vyhlá
sila spravedlivé vypořádání nároků sudetských
Němců, při zachování českého majetku všem bez
vyjímky. Podle prohlášení předsedy přípravného
výboru Jaroslava Blühmela, strana má již téměř
700 členů (k registraci politické strany je potřeba
1000 podpisů). Krátce po vyhlášení programu no
vé strany předseda Křesťanskosociálního hnutí
Ogňan Tuleškov podal na J. Blümela trestní ozná
mení za to, že v tisku a v televizi „lživě líčí
historické události 30tých a 40tých let". J.Blümel
pak opustil svůj plzeňský byt, odjel do Mnichova
a požádal tam o politický asyl. O týden později J.
Blümel požádal o asyl ve Vídní a pak také v Paraquayi a prohlásil, že se předsednictví DSS vzdává.
o
Zhruba padesát lidí se zúčastnilo pochodu
česko-slovenské vzájemnosti, organizovaného Spo
lečností pro trvale udržitelný rozvoj.
o
Na rozkaz vedeni České televize byl z pá
tečního programu stažen pořad "Černá ovce, sem
tam bílá"; publicista Jan Rejžek v něm totiž kri
tizoval ředitele ČTV za to, že v jeho instituci
dodnes pracují novináři proslavení lživými zprá
vami z tzv. Palachova týdne v roce 1989.
o
„Cítíme se hluboce dotčeni slovy poslance
dr. M. Ransdorfa (KSČM) na adresu Václava
Havla", uvádí se v prohlášení výboru Českého
PEN klubu reagující na jeho vystoupení v tele
vizním pořadu, v kterém hovořil o „menším kul
turním rozhledu,, V.Havla a pronesl další výroky,
které prohlášení označilo za „politické lži", nejen
„urážlivé", ale hlavně „nebezpečné".
o
„Když jeden člen rodiny může pracovat a
nepracuje, pak i zbytek rodiny ztrácí nárok na tyto
dávky", vysvětlil minister práce a sociální péče
České republiky J.Vodička zpřísněná pravidla pro
vyplácení sociálních dávek, podle kterých se
rodina bude posuzovat jako celek
o
Václav Havel vyhrál soudní spor s pos
lancem Republikánské strany J.Novákem, který
před časem tvrdil, že Václav Havel se léčil v
protialkoholní léčebně. Odsouzený se musí vý
rokem soudu dopisem ČTK omluvit a prohlásit
své tvrzení za nepravdivé.
o
Poslanecký klub Slovenské národní strany
předal premiérovi V.Mečiarovi interpelaci ve věci
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jmenování bývalého federálního ministra obrany
gen. I.Adrejčáka ministrem obrany Slovenské re
publiky. Důvodem protestu je, že prý LAndrejčák
byl „jeden z nejtrdších a nejaktívnější vykonávatelů
politiky KSC do roku 1998".
o
„My, zde podepsaní Češi, žijící již dlouhá
léta v cizině, jsme nadmíru potěšeni, že konečně
skončily nedomyšlené odklady volby prezidenta
České republiky", praví se v prohlášeni z Londýna,
v kterém jako jediného kanditáta podepsaní do
poručují Václava Havla. Mezi mnoha podpisy je
Martina Navrátilová, Ivan Passer, Miloš Forman,
Jiří Kolář, Herbert Lom...
o
„J e morálně nepřípustné, aby ti, kteří byli
v minulých letech odpovědni za ekonomickou a
společenskou situaci v České republice, se dnes
usmívali ve svých vilách jen proto, že stát není
schopen se s nimi po právní stránce vyrovnat",
řekl místopředseda Poslanecké sněmovny J.Kasal
(KDS-CSL), v souvislosti s předložením návrhu
zásad zákona o protikomunistickém odboji čes
kému parlamentu. O několik týdnů později na
zasedáni celostátní rady Křesťanské a demo
kratické unie - Cs. strany lidové bylo přijato
usnesení, že nebude-li do 30. června přijat zákon
o protikomunistickém odboji, bude strana uva
žovat o vystoupení z české vládní koalice.
o
Předseda republikánské strany M.Sládek se
na chodbě České národní rady pokusil zbít pos
lankyni Evu Matouškovou, bývalou členku své
strany. Zena s křikem „pomoc, pomoc" utekla do
zákulisí parlamentu.
o
Vedení KSČM odsoudilo novou stranickou
platformu „Za socialismus". Bývalý tajemník praž
ského městského výboru KSČ, dnes řadový člen
strany a autor dokumentu „Za socialismus" Mi
roslav Štěpán k tomu prohlásil:„To je jako když se
zakazovalo Několik vět - všichni museli být proti
a nikdo to vlastně nečetl. Připomíná to metody z
padesátých let".
o
„Myslím si, že Česko nezní hezky", pro
hlásil český premiér V.Klaus. „Pořád čekám, že

o

to někdo geniálně vymyslí", odpověděl na otázku,
zda by eventuálně neměl nějaký jiný návrh a do
dal, že název Česko „nikdo ale nemůže zablo
kovat, pokud se náhodou tento název ujme".
o
Používání bývalé československé vlajky
Českou republikou označil slovenský poslanec
A.Hmko za „krádež", oproti tomu, co minister
zahraničních věcí Slovenské republiky M.Kňažko
td považuje za „porušení politické etiky a jasnou
stopu arogance".
o
„Když jsem se dočetl v novinách, že i náš
kandidát (kandidát na slovenského prezidenta
HZDS R.Kováč) byl kandidátem komunistické
strany, kladu si otázku, zda to není trochu moc",
prohlásil min. zahraničních věcí Slovenské
republiky M.Kňažko.
o
Při volbách slovenského prezidenta žádný
z kandidátů nedosáhl potřebné třípětinové většiny
(90 hlasů) - pro R.Kováče hlasovalo 78 poslanců,
pro M.Ftáčníka 31 a hlasování se zdrželo 30. K
druhé volbě - s jinými kandidáty - dojde 15. a 16.
února.
o
Americký ekonom Jeffrey Sachs pochválil
na Světovém ekonomickém fóru v Davosu Klau
sovu reformu. „Je prostě mistrovská", řekl.
o
Během prvého dne celosvětové sbírky na
slovenský národní poklad se vybralo 370 260 ko
run, 537 US$ a 2270 DM. Sek na půl milionu do
larů od J.V.Kasanického, prezidenta „stínové"
vlády, bude splatný v květnu.
o
Inaugurace prvého prezidenta České re
publiky se konala 2.2.93. Svůj projev Václav Havel
uzavřel slovy: „Milí přátelé, chci být dobrým
prezidentem České republiky". Mezi prvními akty
vyhlásil nový prezident tradiční amnestii, podle
které bylo na svobodu propuštěno celkem 129
osob.
Ve stejný den premiér vlády České repub
liky V.Klaus oznámil, že od S.února bude mít
Česká republika vlastní měnu - v ten den pak
začla vvměna okolkovaných bankovek

BORŮVKY

SEZNÁMENÍ

bez chemikálií za $ 5.50 /kg
Lot 2 Henderson Rd.
Wandin North, Melway 119-G-9
phone 059 643 303.
Cena v lednovém KVARTU byla nesprávná

Moravanka,
361etá,
178cm/58kg,
rozvedená s 13ti letým synem, žijící na
Moravě by se ráda vážně seznámila s
hodným a spolehlivým mužem.
Odpovědi na edresu Národního domu.
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28.3. - neděle - 4.00 pm
GREENHORNS, reservace jako v sobotu.

Dále jsme prodebatovali dary na opravu
Národního domu. Děkujeme krajanům,
kteří si pospíšili se zasláním darů a
prosíme krajany, kteří ještě neměli
příležitost nám přispět, aby otevřeli své
srdce a peněženky co nejdříve. Těšíme
se na další příspěvky.

Sokolské zprávy.

Na výborové schůzi dne 2.2.93
jsme projednávali program na březen.
14.3.
neděle
Otevření
Sokolovny po opravách. Pozváni jsou
zastupitelé České republiky a Slovenské
republiky.
12.00 - oběd
2.00
vzpomínka
narozenin
T.G.
Masaryka.
Místa je nutné reservovat u S. Kollárovi
na 744 1691 a P.Pospíchala na 435 3895.
20.3. - sobota - 7.30 pm Josefská zábava, hraje STUDIO 4 - vaří
Libor Adam - místa reservujte na výše
uvedených tel. číslech.
21.3. - neděle - 2.00 pm
Posezení
s
léčitelem
M.Touškem
vstupné
$
8.00,
reservace
Marcela
Říčánková 876 2359.

24.3. - středa - 7.30 pm
Posezení
s
léčitelem
M.TouSkem
reservace jako v neděli.
27.3. - sobota - 7.30 pm
GREENHORNS, místa je nutné reservovat
u V.Sosnovce na tel. 870 6489 nebo u
I.Zachara na 874 5085.

Dary na opravu Národního domu:
M.Svobodová $30, J.Maciboba $30, Dohnal
$40, Jelínek (Sydney) $100, Mikeska $20,
Anon.$20, Dedek $35, SadllkovA $20,
Schindl $30, Steiner $20, Pokorná $20,
Spáčil $30,
Král
$30,
Pospíchalová
(Q’land) $25, Anon $50, Lany $20, Čech
(Q’land) $25, Bubeníček $10, Jančar $35,
Velebír $25, Petrák $20, Charvát $30,
Snilek $25, Manak $10, Konečný $50,
Talacko $20, Zach $20, KoliSkin $20,
Morgan $20, Čierny $30, Knauss $10,
Czecoslovakian Club Q’land $20, Dr.
Kantor $100, Hradil $30, Dr. Brichta $10,
Růžič $100, Kofler $30, Pergi $50, Rajchl
$10, Šíma $20, Maxová $20, VondráSek
$20, Klement $10, Szabo $30, Daněk $50,
Kolařík $20, Binner $20, Anon.$20, Helwig
$25, Fialka $50, KubeS & Unger $100,
Wagner $50, Anon.$20, Helwig $26.85,
Lohnický $20, Váňa $50, Lane $50, Horák
$30, Růžička $20.
Na Sokolský list:
Horniey $20, Spáčil $20, Dohnal $10,
Lohnický $5, Proček $10, Slabiková $4,
Szabo $20, Čtvrtečka & Barnet $10.

Všem dárcům ze srdce děkujeme.
Slávka Kollárová jednatelka.

- o 0 o M. Toušek přilétá do Melbourne 20. března. Bude v Národním domě v neděli
21.března ve 2.30 odpoledne. Jeho druhá návštěva Národního domu bude ve středu
24.března v 7.30 večer. Podávat se bude lehké občerstvení. Vstupné $ 8-00 na
osobu. Bližší informace podá paní Marcela Říčánková na 8762359.

■íflvart 7
V.M.K. DESIGN ARCHITEDTS

SEMAS CONSULTING ENGINEER P/L

Commercial Design & Consulting; Urban
Landscape Design; Computer Design &
Drafting; Residential Design; House
Inspection Service.

Lighting & Power design and Instalation,
Safety Switches, Security Lights for
porches, home and garage entrances,
activated by movement detectors.
Naše firma věnovala instalaci elektriky
a světel v Národním domě.

Electrical Consulting Engineers

Architekt prestavby Národního domu.

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

tel: 802 5574, 802 1508

Drobné opravy Šperků, převlíkání a
uzličkování perliček a korálů.
Re-design
starých
a
poškozených
řetízků, náhrdelníků a náuSnic Vám
provede Zuzana.
Tel: 827 3683

Hře na piano a příčnou flétnu vyučuje
vybrané žáky absolventka konservatoře
a učitelka hudby vážné paní Jana
Clehlová.
tel: 842 4967

INSTALATÉR

M. KANTOR, solicitors

Venca Sosnovec
Opraví Vám zlobivé kohoutky, protáhne
zacpané potrubí a zbaví Vás všech
starostí.
Tel: 870 6489

Advokátní kancelář

BOHEMIA TRAVEL
Cestujte s námi do celého světa

Jiří Sedláček & Eva Jančíková

volejte Emila Holetka

fax:803 5307

500 Collins Street, Melbourne
tel: 629 6196

Mam Park Lsuadscaptag Services
VeSkerou práci kolem domu a na zahradě
k Vaši úplné spokojenosti provede.

1.patro, 188 Commercial Road, Prahran,3181

Tel: 510 2474, 510 2482. Večer: 878 8984

TEL: 715 1116

V.AMBROŽ

BORŮVKY

Ivo Novák -

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

COOL ZONE
REFRIGERATION P/L

design
Peter Kubasek,

sales

service

tel: 587 1488, fax:587 3754

Inzerce v KVARTU : měsíčně $ 15-00;

Bez chemikálií za $5-00 kilo.
Kinglake

Petr Sťáhlavsky na tel: 059 629 312

KARLOVAC BUTCHERS
34 Alfreda Street St.Albans
Prvotřídní maso a uzeniny vyrobené
tradičními metodami.
Dodavatel uzenin pro Národní dům.
tel: 366 2492

za rok $ 120.00

8 rfivarti
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Haj hou, haj hou;
na JOSEFSKOU trpajzlíci jdou

J o s e; f s 1< á,

xá bŕiVŕi

v sobotu 20. března v 7.30 večer,
hraje STUDIO 4, vaří Libor Adam.

Vstupné $ 20.00 a $ 14.00. Reservování
míst na tel: 744 1691 a 435 3895.

Nealkoholické i alkoholické nápoje k dostání
v baru. Ceny mírné. Podporujte váš Národní dům.

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

■
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Mezi několika málo kazetami, které
jsem si vzal s sebou z domova při od
chodu do emigrace v roce 1984, byla
také nahrávka australských lidových
písniček "Oheň z dříví eukalyptu". Hráli
a zpívali je GREENHORNS, nebo vlastně
tehdy ještě ’Zelenáči’, nebol následkem
’normalizačního procesu’ v sedmdesátých
letech byl také tento vnucený český
název souboru. Kazeta s těmito písnička
mi se stala jednou z mých nejoblíbeněj
ších - a zdaleka nejen proto, že jsem
měl k Austrálii svůj zvláštní vztah ( z
Československa se mi podařilo uprchnout
s pomocí diplomatických cestovních pasů
australského ministátu Hut River, které
jsem vlastnoručně vystavil sobě i man
želce jako řádný konzul výSe zmíněné
monarchie ). Naštěstí se nejednalo o LP
desku, protože to už by se z ní stala
deska silně ohraná. Často jsem si pře
hrával ty písničky, které mají vtipné a
optimistické texty a vždy mne dokázaly
bez potíží přenést z amerického břehu
Pacifiku kamsi daleko k protinožcům a
koalům. Samozřejmě mne nikdy nenapad
lo, že se s obdivovanými trempíři a
umělci sejdu jednou osobně - ale náhle
tu byla ta ’sametová revoluce’, věci
dostaly prudký spád a v Americe se
začaly objevovat první české vlaštovky
- jednotliví turisté, neváhající za cestu
na vysněný kontinent obětovat celoži
votní úspory, vědecké a horolezecké
expedice a také umělci. A tak se letos
objevili také ti, kteří mi po léta nevě
domky svými písničkami (a v případě
Jana Vyčítala i kreslenými vtipy, nad
kterými jsem se usmíval při náhodném
čtení Dikobrazu nebo Mladého světa)
zpříjemňovali pobyt v emigraci. Také k
nám do San Franciska přijeli Green
horns, a to dokonce jako do prvního
místa svého delšího amerického a kanad
ského turné. Přivezli kazety a gramo
desky se svými staršími a novějšími
písničkami a také originální kresby Jana
Vyčítala, které si mohli zájemci na kon
certu zakoupit. Přijeli, aby hráli a zpí
vali českým a slovenským exulantům
našeho věku, kteří zaplnili sál Sokola
San Francisko v San Mateu. A nebyly to

jen americké písně s českými texty, ale
také původní české ’country & western’,
zpívané doma s oblibou trampy všech
kategorií. A v neposlední řadě nové a
velmi originální písničky, jaké by asi
mohly spatřit stěží (nebo jen s velkými
potížemi) světlo světa, nebýt těch vel
kolepých změn doma. A tak bylo hodně
ovací a chvil, kdy zpíval celý sál, krátká
přestávka.
Přestávka končí, členové souboru
Greenhorns se vracejí ke svým kytarám,
base,bubnům, foukací harmonice, mando
líně. Zpívají tentokrát píseň, která prý
vznikla podle pravdivé události. 0 příteli
z Plzně, který jako svátost chová ve
svém bytě staré kanape, na kterém
kdysi seděli američtí vojáci, když v
roce 1945 osvobodili Plzeň. A když re
žimu poslušná učitelka ve škole pře
svědčuje jeho dceru, že jedinou osvoboditelkou naší země byla Rudá armáda,
vydává se přes míru rozhořčený pamět
ník do školy, aby přesvědčil zkoprnělou
učitelku o tom, že "tu pětku z dějepisu
ši tentokrát zaslouží sama. Nebol půjde-li s ním, na vlastní oči uvidí mlčenli
vého svědka - ono kanape!"
Píseň je vtipná, má podmanivou
melodii a za chvíli zpívá s kapelou celý
sál. Opakovat!!!- A mně ještě dlouho zní
v uších melodie a slova:
Já trvám na tom,
že Plzeň osvobodil Patton,
jak barevný krovky,
tančily holky ze Škodovky...

Vystoupení Greenhornů je v melbournském Národním domě 27. a
28. března. Reservace a bližší informace podá V. Sosnovec na
tel: 870 6489 a I. Zachar
na tel:874 5085.

VÝZVA VŠEM ČECHŮM A SLOVÁKŮM
V AUSTRÁLII!
13. března proběhnou volby do Federálního Parlamentu. Volby, které
rozhodnou o budoucnosti Austrálie. Pod vládou pracovní strany (Labor
Party) a unií se život v Austrálii každým dnem stává více a více podobný
tomu na jaký se pomatujeme z komunistického Československa, Sovět
ského Svazu, Polska a dalších zemí sovětského bloku.
Vyzýváme tímto všechny čtenáře KVARTu — v těchto volbách 13. 3.
dejte svůj hlas kandidátům Liberální strany. Zvláště apelujeme na
čtenáře KVARTu kteří bydli ve volebním obvodu (elektorátu)
MELBOURNE PORTS (St. Kilda, Elwood, Sth. Melbourne, Albert
Park, Port Melbourne, Caulfield, Els tern wick)
KANDIDÁTKA LIBERÁLNÍ STRANY JE

HELEN FRIEDMANN
Helen pochází z Polska. Hodně nás přijelo do Austrálie v 80 tých létech
kdy Helen pracovala na Australské ambasádě ve Vídni jako imigrační
úředník. Tehdy pomohla ona mnoha z nás, ted potřebuje ona pomoc naší.
Hlasujme pro ni. S naší pomocí má velikou šanci tyto volby vyhrát.
Prozatímní převaha Labor Party je jenom 2.1%.
Upozornění: Aby Tvůj hlas byl platný když budež hlasovat pro Helen — musíš
vyplnit všechny boxy podle přiloženého vzoru.
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BROADBENT, Beverley
Authorised by Peter Puk, 527 Glenhuntly Road, Elsternwick

VOTE FOR HELEN ON MARCH 1 3TH
For assistance and information please phone

531 1 022

