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MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

V neděli jsme se sešli k mimořádné valné
hromadě.
Změnili
jsme
stanovy
sokolské
organizace, naše práce se tak zjednoduší.
Federální vláda Austrálie vyžaduje od
organizací zaregistrovaných pod její pravomoc
stále nové doklady o činnosti a účetnictví.
Byrokracie nemá slitováni s malými organizacemi
jako je melboumský Sokol a předpokládá, že i my
máme nadbytek pracovních sil, pro které musíme
horečně vynalézat zaměstnání. Proto jsme museli
platit pokutu za pozdní předložení formulářů. Proto
také musíme platit několik set dolarů ročně za
potvrzení toho, co každý stejně ví, že totiž
nemáme žádný kapitál a že je to vlastně zázrak
být stále ještě nad vodou.
Z toho důvodu jsme svolali valnou
hromadu. Je zde totiž cesta z bludiště paragrafů a
jako Kolumbovo vejce snadno proveditelná. Jedná
se o přeregistrováni Sokolské jednoty do svazku s
vládou Viktorie. Vyřeší se tím mnoho problémů a
na sokolské organizaci Melbourne to nezmění nic.
Další okolnost je ta, že členové výboru Sokola
jsou finančně zodpovědní za všechno, co se děje
v budově Národního domu. Například, když si
někdo v prostorách Národního domu hraje se
zápalkami a popálí se, jsou to členové výboru,
kteří doplatí rozdíl mezi přisouzeným odškodněním
a pojistkovou sumou.
Mimořádná valná hromada nerozhodovala
o sestavení nového výboru Sokola. Výbor

sokolské organizace trpěl a stále trpí nedostatkem
členů, kteří mají praktické nápady a trpělivost je
realizovat. Nestačí jenom zatelefonovat a zeptat
se: "Proč Sokol nedělá?", "Proč Sokol nemá?"
Světem neprotřelý člověk při návštěvě Národního
domu prohlásil: "Tady je to pěkné. Kdo vám to
koupil?"
Rozšířit a zlepšit služby naší krajanské
veřejnosti, které Národní dům poskytuje, není
složité. Začali jsme s výstavami českých a
slovenských umělců. (Příští výstava obrazů Jana
Jaroše, který žije na Moravě a již několikrát
navštívil Austrálii, bude 16. července). Nedělní
české obědy se budou podávat od července. Měli
bychom uskutečnit ustaveni taneční skupiny,
nacvičovat lidové tance našich zemí a vystupovat
s nimi na festivalech v Austrálii i jinde. Druhý
příklad se týká našich starších spoluobčanů. Bylo
by zapotřebí archivovat jejich paměti a dobové
fotografie. Ti, kdo přišli v padesátých letech, žili v
jednom z nejzajimavějších období evropské
historie a nechceme, aby jejich paměti byly
ztraceny.
Je nutné, aby do nového výboru byli
zvoleni
iniciativní
lidé
s
organizátorskými
schopnostmi a s ochotou věnovat krajanské
pospolitosti část svého volného času. Je nejvyšší
čas jednat o složeni nového výboru. Valná
hromada bude svolána v polovině srpna. Těch
několik týdnů, které zbývají do volby nového
výboru uběhne jako voda.

Pavel Pospíchal

«"BOHEMIA TRAVEL
Jiří Sedláček a Eva Jančíková
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KLOKAN PODLE SKOKAN
Bylo to ještě před válkou, když otec vzal
bratra a mne, žáky obecné školy na jihovýchodní
Moravě, do Prahy. To byl tehdy pro nás velký
výlet, bydleli jsme v Tyršově domě a navštívili
jsme také terárium Leknín v Havlíčkových sadech.
S úžasem jsme si prohlíželi netušená zvířata
včetně varana drobného. Poslal ho tam přímo z
Austrálie cestovatel a přírodovědec dr. Jiří Baum.
Tehdy jsem netušil, že se sám dostanu do
severoaustralské pouště a budeme se s varanem
navzájem pozorovat ve volné přírodě. Tento ještěr
je dlouhý jen 30cm, chováním ale nezapře své až
čtyřmetrové bratrance, kteří vypadají jako draci z
kresleného filmu. Viděl jsem je na ostrově Komodo
v indonézkém archipelagu, tuto farnost se zvířaty,
která zapomněla vymřít,
spravoval slovenský
misionář.
Jiný ještěr jako uprchlík z pohádkové
manažerie je moloch, najdeme ho v buši'jižní a
jihozápadní Austrálie. Má zavalité, dva decimetry
dlouhé tělo, posázené vysokými tmy a nad očima
se mu zvedají jakési nazad zvednuté rohy. Živí se
mravenci a denně jich prý spotřebuje dva tisíce.
Agama límcová je asi metr dlouhá a když ji
potkám v buši, postaví se na zadní nohy a límec
rozvine do okruží kolem hlavy. Agama vousatá
zase vypadá jako vystřižená z dekorace pro
hrůzostrašné loutkové divadlo. Do stejné čeledi
patří váhaví trnolepové a téměř průsvitní gekončíci
noční; neúnavní v honbě za hmyzem. Uvidíte-li
gekona
listoocasého,
potřebujete
chvíli
k
rozpoznáni, co je hlava a co je ocas.
V okolí slovenského městečka Kováčov se
vyskytuje krátkonožka, v Austrálii má vzdálené
příbuzné - scinka uťatého, kterému čeští teraristé
říkají "modrojazyk", v Praze je po něm velká
sháňka. Scinek dvojnožka připomíná hada. Hadů,
jak víte se vyskytuje řada druhů. Mezi největší
patří krajta kobercová a až osmimetrová krajta
ametystová nejkrásnější je ale třimetrová krajta
zelená často chovaná farmáři jako myšilov nebo
jen tak pro potěšeni a dokonce i jako hlídač. Ke
slepýšům patří zajímavý slepák načernalý a k
užovkám jak ponožka proužkovaný vodnář. Znají
ho dobře potápěči zejména ve vodách Velkého
bariérového útesu. Nejjedovatější had světa tajpan
si vybral za domov severovýchodní Austrálii.
Jiných velmi nebezpečných hadů se na tomto
světadíle plazí víc než dost, mají zde ovšem své
ekologické místo. Pakobru, ploskorubce a pazmiji
smrtonoše potkávám v buši často, vyhýbám se jim
s úctou a prozatím s úspěchem.
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Vývojové jsou plazi velmi zajímaví, většina
z nás je ale nemá v oblibě - protože nejsou
chlupatí. Živočichy s šupinami a do jisté míry i s
peřím nemáme příliš v lásce, dáváme přednost
těm s tělním porostem, kteří mají okrouhlou
obličejovou část jako mají opice, medvěd či slon.
V naši přízni vítězí ta zvířata, která mění obličejový
výraz jako to dokáže pes, kůň či lev. Úplnými
favority jsou ta, která manipulují drobnými
předměty a napřimují tělo. Panáčkujícího králika
máme rádi i když v Austrálii působí nedozírné
škody.
Je zajímavé kolik příslušníků australské
zvířeny má české pojmenováni. Svědčí to o zájmu

přírodovědců
a jazykozpytců
najít
vhodný
indentifikujicí výraz, když pátý kontinent je tak
odlehlý a nemá ve své původní formě se
středoevropskou přírodou, až na vyjímky, žádnou
příbuznost. Zakladateli českého přírodovědného
písemnictví byli bratři Jan Svatopluk a Karel
Boleslav Preslovi. V první polovině minulého
století vydávali českou naučnou encyklopedii ve
formě vědecko-populárniho časopisu Krok. Jejich
plodnými spolupracovníky byli J. Jungman a K. S.
Amerling. K. B. Presl také zpracoval pozůstalost
pražského (ze severních Čech pocházejícího)
botanika a cestovatele T. Haenkeho, který navštívil
Austrálii ještě v době, kdy byla trestaneckou
kolonií. Alois Topič pracoval v brisbanské
botanické zahradě do roku 1876, cestoval po celé
Austrálii a pilně si všímal věci, které do té doby
bílý člověk nepopsal či vůbec neviděl, Např. sáni
mláděte ptakopyska, jediného to savce opatřeného
zobákem. V 19. století se dostali do Austrálie i jiní

čeští cestovatelé, mezi jinými J. Kořenský, Č.
Pacit, K. Domin či V. Daneš. Českého člověka
vždy lákaly exotické země a tak i světadíl, kde
listy se na stromech staví ke slunci hranou, měsíc
vychází zprava do leva a leccos jiného se děje
naopak než v naší rodné zemi. Jen déšť zde
nepadá vzhůru, jak se domnívali stáři Řekové.
Kromě zmíněného ptakopyska patří k
ptakořitním ježura. Dominantu australské zvířeny
představují savci zařazeni do řádu vačnatých,
mezi kterými jsou klokanovití nejtypičtější čeledi.
Klokan jako heraldické zvíře skočil spolu s
nelétavým ptákem emu do státního znaku
Austrálie a stal se symbolem země. Australané se
k němu většinou nechovají patřičné a obávám se,
aby nenásledovali naše předky , kteří ve střední
Evropě vyhubili pratury, zubry, medvědy, vlky či
bobry.
Kapitán Cook, když se na východních australských
březích vylodil v roce 1770, byl udiven při spatření
neznámého zvířete, dotazoval se domorodců, jak
se jmenuje. Ti mu odpovídali "kanguru" německy
"Kangaruh", což Presl počeštil na klokan podle
vzoru skokan. V Náprstkově muzeu v Praze se
vycpaný klokan objevil začátkem tohoto století
zásluhou A. Topiče. Vačnatci tvoří složitý řád s 53
masožravými druhy (je rozdělen do čeledi
kunovitých, vakokrtkovitých a vakojezevcovitých) a
85 býložravými druhy v čeledích kuskusovitých,
vombatovitých a klokanovitých. Morfologie a
rozmnožování
těchto
zvířat
je
fascinující,
podrobnosti se ale vymykají poslání i zájmu
Kvartu.
Za nejkrásnější se pokládá
klokan
žlutonohý, za nejvzácnéjšiho klokan skalní,
nejmasitější je nepochybně klokan rudý a Němci
ho vyhledávají jako dováženou pochoutku.
Klokánek králíkový je opatřen chápavým ocáskem
k donášení větviček ke stavbě hnízda. K
nejmenším patři klokánek pižmový. Kromě člověka
nemají klokani mnoho nepřátel, v některých
oblastech to jsou krajty, krokodýl, dingo a orel
klínoocasý.
V pražské Zoologické zahradě jsem kdysi
viděl drápoše tasmánského z čeledi vombatovitých
a jezevce nosatého z bandikutovitých, byl umístěn
vedle podobných tarbiků. Do čeledi kuskusovitých
patři vakomyši, vakokrtsci, vakoveverky kusu
líškový a koala, což značí v jednom domorodém
jazyce "nepije".
Postrachem
kupců
na
australských
silnicích minulého století byl místní Babinský
jménem Ned Kelly, postrachem ptačích hnízd zase
ďábel medvědovitý a na Tasmánii vlkoun či

vakovlk. Tyto záškodniky bdělá ruka civilizace
vyhubila.
Tyto řádky chtějí upozornit na to, že i
čeština zni v australské přírodě lahodně, také
připomínají badatelské a objevitelské zásluhy
našich zapomínaných nebo již zapomenutých
krajanů, kteří odvážné pronikli do nitra pátého
světadílu.
M. Ondráéek

LETEM SVĚTEM
#
Při cestě domů z výstavy K. Kovacsové
jsem se zastavil na široce a draze propagované
multikulturní výstavě na melbournské radnici. Byl
jsem velmi zklamán, šlo jen o distribuci
různojazyčných letáčků o sociálním zajištění, z
jednoho stolu Kurdové pak upozorňovali na
bezpráví, které na nich páchají jejich sousedé.
Ocenění si zasloužila jen výstavka polských
lidových výrobků.
Na takových a podobných
akcích by mělo být zastoupeno i české lidové
umění a řemeslo, vždyť i v Melbourne máme mezi
sebou ty, kteří se zabývají malováním kraslic či
obrázků na sklo, paličkováním nebo tvorbou
níťáků.
#
Poúnoroví emigranti si snad vzpomenou,
že v Melbourne před lety žil chemik s právem
pivovarečným. Nyní se dovídáme, že jeho žena Zdena Kaprálové vydala v USA v roce 1990 knihu
nazvanou Tomorrow Will Be Better, která nedávno
vyšla česky s titulem Zítra bude lip v moravském
nakladatelství Ivo Železného. Za poznámku stojí,
že jiný emigrant, pan Buršík publikoval v USA
drobnější práci nazvanou Ohlédnuti.
#
Gramofonová společnost Chandos zařadila
do svého katalogu
disky se záznamem
brněnského rodáka Korngolda (Symfonie F dur a
orchestrální verze Abschiedlieder) na dalším
Detroitský symfonický orchestr, řízený Neene
Jearvim, hraje Vyšehrad a Vltavu ze Smetanovy
Mé vlasti a První symfonii Zdeňka Fibicha.
Chandos připravuje jiný snímek se záznamem
dalších dvou Fibichových symfonií a tak vlastně
seznámí světový gramofonový trh s tímto
skladatelem. Firma Lotos vydala "dvojcédéčko", na
kterém hraje Josef Suk houslové koncerty G B.
Pergolesiho, vynikajícího zjevu italské- barokní
hudby. Na koncertě v Rudolfinu "pokřtila" album
manželka premiéra pani Livia Klausová. Události
se zúčastnil i V.Klaus se svojí neteří z Melbourne
a někteří představitelé českého kulturního života K. Gott, R. Rokl, I. Mathé (ředitel České televize) a
ředitel Pražského jara O. Podgorný.
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#
Karin Reinecke začala v Hamburgu
vydávat v krásné úpravě (křídový papír, barevné
reprodukce) "Aktuell - časopis z Německa"
věnovaný historickým, hospodářským a kulturním
německo-českým vztahům.
#
Slyším kolem, kolik krajanů nyní míří do
Evropy. Ti, kteří budou v Paříži by měli navštívit
velkolepé "Pompidou Centre", které nyní hostí
výstavu zaměřenou na výstavbu evropských měst
v období 1870-1930, je to šest set exponátů z
oboru architektury, malířství (Picasso, Brague,
Munch aj.) a fotografie. Je tam také návrh k
modernizaci Prahy, který v roce 1914 předložil
český architekt Max Urban.
#
Dobře víme kolik českého skla se za
bolševika dováželo do Austrálie, v několika
severočeských sklárnách tehdy otrocky pracovali
političtí vězni. Pivo, zbraně a sklo patřilo ke
stěžejnímu zboží přinášející valuty totalitnímu
režimu. Po roce 1989 se velké množství výroben
uměleckého skla vrátilo do soukromých rukou a
kontakt s těmito firmami se stal pro zahraničního
zákazníka obtížný.
Nakladatelství
"European
Community Imports" nyní vydalo publikaci - A
Guide to Czech and Slovak Glass - 208str.,
US$23. Autorka E. Foulds, Američanka žijící v
Praze, navštívila více než 50 skláren v české a
Slovenské republice a sestavila "Baedeker" české
a slovenské výroby skla.
#
Během pracovního pobytu v malém
farmářském městě ve vnitrozemí Queenslandu
jsem našel v místní knihovně polici s českými
knihami - po roce 1989 vydané soudobé literatury.
Podle výpůjčních záznamů jsem byl vždy druhým
čtenářem těchto knih.
IP
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CHCETE TIEŽ VYSKÚŠAŤ?
TAK ÚSPEŠNÝ A OSPEVOVANÝ "ZÁZRAČNÝ JEŽKO"

KONEČNE AJ VAUSTRÁUIIII

IPLICATOR
NOVÁ AKUPRESÚRNA POMÔCKA PROTI
BOLESTIAM
♦ Pomôže Vám s artritídou, migrénami, bolesťami v chrbte,
krku a kľboch, nesfxívosťou, únavou sválou a kréami
♦ Zlepší krvný obeh, pohyblivosť v kľboch a celkovú
regeneráciu a vitalitu organizmu
♦ Určený k individuálnemu použitiu
♦ Okamžitý efekt, jednoduchosťpoužitia
♦ Bez chemikálií a mastičiek, ktoré sa vždy spotrebujú
♦ Nielen účinné liečenie, ale aj prevencia založená na
poznatkoch tradičnej Čínskej mediány
♦ Nízka cena za veľkúpomoc!

Malý (19 x 35 cm)...$19.90 Veľký (38 x 68 cm)...$34.90
(Plus $4.90 za pošt + balenie)

Viac informácií, tel. a písomné objednávky SLAV imports, PO Box 2430, Nth. Parramatta 2151

Ph:(02)633 5437 Ph/Fax:(02)687 2303
YES! PLEASE SEND ME MY IPLICATOR(S) FOR $19.90 SMALL
(19X35cm), $34.90 LARGE (36X68cm) PLUS $4.90 POST. & HANDUNG
NAME:DrJMrJMrsJMs.________________________________________________ __
ADDRESS:___________________________________________P'COOE:__________

CHEQUE/MONEY ORDER

FOR $__________ ENCLOSED

OR CHARGE MY BANKCARD

MASTER

CARD NO.

Výroky a různosti

EXP. DATE

VISA

|~j~~j~~j I I I I I I I I I I I I j

Please allow 14 days for delivery.

SIGNATURE:

Citáty z českého tisku

♦

"Cena, kterou muselo bývalé Československo
zaplatit za zastavení produkce zbraní v 1990, byla
vysoká...v některých oblastech znamenala až 25%
nezaměstnanost..." napsal Daily Telegraf v
komentáři k ustavení výzkumné, vývojové a
výrobní skupiny v České republice, sdružující
dvanáct podniků zapojených do výroby zbrani.
Také na Slovensku bylo vytvořeno konsordium
Armanex, které hodlá dovést výrobu zbrani na
úroveň 30-40% výroby z období studené války.

♦

Od 1.3. je zakázáno prodávat v České republice
cigarety bez kolkové nálepky umístěné přímo na

IPLICATOR
I plicator is used successfully to:
- prevent, eliminate or reduce pain in
radiculitis or osteochondrosis
- increase resistance to muscle fatigue
- eliminate inflammation and joint pains
- increase flexibility of joints
- eliminate muscular cramps
- overcome sleeplessness

I
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krabičce pod celofánem. Má to zamezit prodeji
pašovaného zboží, který se podle údajů
ministerstva vnitra rozrostl nad "přijatelnou mez".

Rudolfa Radikovského

Připravovaný zákon o zpřístupnění agenturních
svazků bývalé StB by podle návrhu ministerstva
vnitra měl umožnit přistup k písemnostem pouze
osobám v minulosti (od 25.2.1948 do 15.2 1990)
zařazených do evidence StB sledovaných nebo
pronásledovaných
osob.
Současně
návrh
předpokládá, že písemnosti budou zpřístupněny v
anonymizované podobě, tzn. se začerněnými
jmény třetích osob.

Narozeného 9. května 1929,
poslední bydliště 131 King St.,
Melbourne 3000.
Nepsal
od
roku
1975.
Jakékoliv
zprávy
napište
na
adresu:
J. Schoenflug
104 Third Avenue
Rosebud VIC 3939

♦

♦

"Češi žijící v zahraničí se nepodílejí na tom, jaké
mají být daně, kolik se má ze státního rozpočtu
dát na starobní důchody nebo bezpečnost občanů.
Tyto věci se jich netýkají a je zbytečné, aby do
nich mluvili", prohlásil premiér V. Klaus k
připravovanému novému volebnímu zákonu, který
nedává emigrantům volební právo do Poslanecké
sněmovny , ale má jim umožnit volit do Senátu,
který podle slov V.Klause
má být "pojistkou
demokracie". Zdá se mu logické, že "Češi, kteří
nechtějí žit každodenosti této země, ale dívají se
na ní v globálu" mohou Senát, jako pojistku
demokracie svojí volbou podpořit. Sporným bodem
mezi koaličními partnery je i otázka, zda volby do
Senátu, který je založen na většinovém modelu,
má být rozdělen na 81 jednomandátových či 27
třimandátových oblasti.

♦

"Tento muž si vždycky zachoval statečnost, čistou
duši, smysl pro spravedlnost a lásku k druhému
člověku. Kdyby nebylo jeho písní, možná by
nebylo včas svobody." řekl při smuteční mši
arciopat Anastáz Opasek, které se na rozloučenou
s Karlem Krylem zúčastnilo několik tisíc lidi. Karel
Kryl, který pro mnoho lidi symbolizoval svoji
písňovou a poetickou tvorbou to nejlepši, co mohla
tzv. alternativní kultura ve své nechuti k totalitnímu
režimu nabídnout, zemřel 3. března ve svém
bavorském exilu, z kterého se odmítl po revoluci
vrátit. Pro mnohého z nás, kteří jsme ho znali a
obdivovali jeho uměleckou tvorbu, předsrpnovou a
exilovou politickou činnost (jeho australské turné
patřilo k jen těžko zapomenutelnému zážitku) a
práci pro Svobodnou Evropu, jeho polistopadové
politické postoje byli - mírně řečeno - překvapující.
Ve
svých
posledních
písničkách
kritizoval
"pravičářství", přiklonil se k Zemanovým sociálním
demokratům a nesouhlasil prakticky se žádným
aspektem polistopadového vývoje.

♦

Bratr hledá

Ve Svitavách, v parku naproti jeho rodnému domu
v Poličské ulici, byla odhalena pamětní deska
Oskaru Schindlerovi s nápisem "Nezapomenu
telnému zachránci životů 1200 pronásledovaných
Židů“. Současně měl i ve Svitavách českou
předpremiéru
Spielbergúv
film
Schindlerův
seznam.

♦

"Kupónová privatizace je brilantní idea, protože
vláda čtyřicet let lidem brala, tak jim teď alespoň
něco vrátí. Z hlediska kapitálového trhu jde
především o to, že jej nastartuje" řekl Rudému
právu americký podnikatel a investor Harvey
Schuster a dodal, že v České republice investuje
protože: "Česká vláda má investiční politiku, která
je jednou z nejlepších na světě. Tuto strategii,
která spočívá v otevření ekonomiky spojeném s
kuponovou
privatizaci,
a
tudíž
participací
obyvatelstva na investování do ní, považuji za
jednu z nejbrilantnějšich v posledních desetiletích."

♦

Předseda české vlády V.Klaus navštívil Anglii a po
serii setkání s britskými představiteli prohlásil, že
je "osvěžující a velmi milé být v Anglii, kde je
většina názorů vyslovována způsobem a tónem,
který je nám velmi blízký". Po setkáni s Margret
Thatcherovou reagoval na poznámku, že je
některými britskými komentátory označován za
"thatcherovce" proto, že ji považuje za "člověka se
silnými a pevnými názory". Dodal, "pokud bych se
mohl považovat za jejího žáka, bylo by to pro mne
velmi, velmi lichotivé."

♦

Slovenský premiér V.Mečiar obvinil bývalou
československou armádu, že v roce 1992
připravovala vojenské obsazeni Slovenska. "Na
podzim 1992 jsem vyzval náčelníka generálního
štábu Pézla, at mi dá čestné slovo, že jeho
důstojníci nepřipravují útok proti Slovensku. Zpotil
se, až to bylo hrozné, a řekl, že mi čestné slovo
dát nemůže", prohlásil V.Mečiar ve Slovenském

parlamentu těsně před tím, než jej poslanci zbavili
funkce. "Ano, dobře si na tu otázku vzpomínám",
reagoval na jeho slova Karel Pézl, "byl to pro mě
takový šok, že jsem se opravdu zpotil." Český
premiér V.Klaus odmítl výroky V.Mečiara a dodal,
že na podzim 1992 byl ministrem obrany ČSFR
současný ministr obrany Slovenska Imrich
Andrejčák.

♦

Od 16.března má Slovensko novou vládu potom,
co parlament vyslovil V.Mečiarovi nedůvěru na
popud prezidenta Slovenské republiky M.KQváče.
Novým premiérem vlády s předznamenáním
"dočasná" (volby se mají konat do šesti měsíců)
se stal Josef Moravčík, bývalý místopředseda
Mečiarovi vlády, který po odchodu z HZDS založil
spolu s bývalým ministrem R.Kováčem Alternativu
politického realismu. Nová vláda je koalicí
levice,středu a pravice a slučuje téměř všechny
politické strany s výjimkou Mečiarovi HZDS
(všichni její ministři odmítli účast v nové vládě bez
Mečiara) a má podporu maďarské MKDH1 pod
podmínkou, že uvede do praxe národnostní
doporučení Rady Evropy, ku kterým se Slovensko
zavázalo při přijímání za člena. "Je nevyhnutelné,
abych se v co nejkratší době setkal s Václavem
Klausem. Vztahy mezi Českou republikou a
Slovenskem bude nutné opětovně akcelerovat,"
prohlásil po svém jmenování nový slovenský
premiér Josef Moravčík, zatím co rozvášnění
stoupenci odvolaného premiéra zbili v Bratislavě
dva dopisovatele českých novin.

♦
Z výzkumu veřejného míněni v České republice z
období posledních několika měsíců vyplynulo, že
44% mužů a 23% žen považuje mimomanželské
pohlavní styky za přirozené a normální.
Za
mravně nepřípustné je považuje 31% žen a 18%
mužů. Necelá polovina vdaných žen a dvě třetiny
ženatých mužů uvedlo, že někdy v průběhu
manželství měli mimomanželský pohlavní styk.

♦

Na Šumavě proběhlo desetidenní společné
vojenské cvičení s jednotkou třiatřiceti holanských
vojáků. Ministerstvo obrany označilo cvičení za
"historický průlom v našich vztazích k zemím
NATO". Význam cvičení je zdůrazněn i tím, že
jeho závěru se zúčastnila holanská královna
Beatrix a prezident V.Havel.

♦

28.3. se dožil osmdesátých narozenin Bohumil
Hrabal, který je oprávněně nazýván "legendou a
pamětí českého písemnictví“. Právě tak oprávněně
si vysloužil titul "opatrného rebela". První kniha,
"Perličky na dně" vyšla v jeho osmačtyřiceti letech

a od té doby jeho tvorba patřili - a to i navzdory
cenzuře - k tomu nejlepšímu, co na domácím trhu
oficiálně vycházelo.

♦

"V této zemi nikdo nesmí volat Heil Hitler nebo
něco takového. Je několik paragrafů, podle kterých
je to trestným činem," prohlásil prezident republiky
Václav Havel, když kritizoval policii za jeji
nedůrazný zásah proti pražskému skinheadskému
shromážděni, jehož někteří účastníci hajlovali a
vykřikovali protiromská hesla. Policie tvrdí, že
neměla důvod zasáhnout, protože byl prý
zachován veřejný pořádek a klid. Údajné
protizákoné výkřiky se prý vyšetřují.

♦

Ministr zemědělství Josef Lux předal firmě
McDonald ocenění za "typicky český výrobek" McBůček.

Přišiv nám dva dopisy z české republiky.
První z MZV:
Ministerstvo zahraničních věci
Odbor krajanských a nevládních styků

Loretánské náměstí 5
125 10 Praha 1
Česká republika
V Praze 8.3.94
Vážení čtenáři,
jak víte, vztah mezi exilem a Českou republikou se
zatím nevyvíjí zrovna zcela ideálně. Polistopadová
euforie vyprchala a nyní šlapeme v realitě. Důvodů
k rozporům je mnoho. Jsou to restituce, volební
právo, občanství i trvalý pobyt a ještě řada dalších
věcí, na které jsou různé názory.
Pokud je ovšem dobrá vůle porozumět
stanovisku druhého, shoda bývá na dosah. I
přesto, že čtyřicet let spuštěná železná opona a
neúnavná komunistická propaganda vykonala své,
zcela od sebe oddělit domácí a zahraniční větev
národa nedokázaly. I přes dlouhou a úmornou
devastaci zůstaly základy zdravé a dnes je na
čem stavět. Jen je třeba chtít, a to na obou
stranách. Jen je třeba vědět, jak na to. Jen je
třeba
nalézt
lék
proti
závisti,
nedůvěře,
podezřivavosti a nekultúrnosti, ale i proti onomu
zde tak citlivě vnímanému nadhledu příchozích,
působí
až jako
přezíravá
který chvílemi
nadřazenost.
Aby si mohli lidé porozumět, musí se
poznat, co nejvíce se o sobě dovědět. Těžko se
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sice vysvětluje někomu něco, co neprožil, ale
vzájemnou komunikací je možné některé, i téměř
veřejné názory značně korigovat. Člověk, který
nikdy neprchal, neopouštěl své blízké a nezakládal
pak často se zcela prázdnýma rukama zhola
novou existenci v cizí zemi, asi nikdy úplně
nepochopí, jak krušné a smutné chvíle s sebou
nese exil. Stejně tak zůstanou utajené tomu, kdo
žil dosud nebo alespoň delší dobu ve svobodné
demokratické společnosti, pocity člověka, kterého
se
dlouhodobě
systematicky
pokoušeli
charakterově a morálně mrzačit.
Těžká doba poznamenala všechny na
obou stranách. Neni-li nám však lhostejný osud
naši společné malé, ale krásné země, chceme-li ji
pomoci, pak je potřeba, abychom se skutečně
poznali, domluvili a spolupracovali. Abychom na
své straně mohli působit co nejlépe, potřebujeme
znát Vaše stanoviska, připomínky a požadavky.
Rádi bychom s nimi také seznámili širší veřejnost,
která často právě diky neinformovanosti má o
svých krajanech zkreslené názory.
Dovoluji si Vás požádat o to, abyste nám
napsali konstruktivně, co Vás ve vztahu ke staré
vlasti osobně nejvíce tíži. Chceme znát Váš názor
na vzájemnou spolupráci. Napište nám, jak
problémy řešit a odstranit. Jen tak se přiblížíme k
vzájemnému souladu. Současně Vás žádáme o
dovolení uveřejnit Váš dopis nebo jeho část v
tisku. Nebudete-li si to přát, či nechcete-li být
osobně jmenováni, prosíme, abyste to ve Vaší
odpovědi uvedli.
Doufáme, že opravdu věříte, jak mnoho
nám záleží na tom, abychom se dorozuměli a aby
naše spolupráce prospěla všem.
S upřímnými díky a pozdravy
PhDr. Petr Kolář
ředitel odboru
krajanských a nevládních styků
MZV ČR
••••••••••••••••••••••••••••••
Druhý dopis:

Klub poslanců
Křesfansko-demokratické strany
v Poslanecké sněmovně
Sněmovní 4
118 26 Praha 1
Česká republika
Vážený pane,
dovolte, abych Vás informoval o tom, že
Klub poslanců KDS v návaznosti na iniciativu *H-

21 a setkání zástupců exilu s některými poslanci
ústavně právního výboru parlamentu ČR nechal
vypracovat žalobu k Ústavnímu soudu na zrušeni
části zákona č. 87/1991 Sb. Tuto žalobu jsme
konzultovali s různými právními experty i tvůrci
tohoto zákona. Po projednání ve vrcholných
orgánech KDS jsme tento náš návrh nabídli ke
spolupodepsáni ostatním poslancům Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. S radosti
Vám sděluji, že pod náš návrh se podepsalo 53
poslanců Parlamentu České republiky.
■ Žalobu jsme v sobotu 19. 2. 1994 doručili
Ústavnímu soudu ČR. Je podána na protiústavnost
požadavku trvalého pobytu a na účinnosti zákona.
Její zněni spolu se seznamem spolupodepsaných
poslanců Vám posílám v příloze.
Vážený pane, pevně věřím, že této žalobě
bude vyhověno a spravedlnosti bude učiněno
zadost. Těším se na další spolupráci.

Marek Benda
předseda klubu
*1-1-21 - Hnutí Čechů a
komunistickým režimem.

Slováků

okradených

§87/1991 "stanovuje nemorální a diskriminační
podmínky, jako je trvalý pobyt, občanství a
protiprávní zvýhodnění nabyvatele majetku.
Kupci kradených majetků se dravě vrhali
na konst a v každém případě věděli, že kupují za
zlomek skutečné ceny majetek ukradený."
Z přílohy podepsané
Ing Jan a Ing Libuše Zářická
121 Victoria Street
Morningside 4170, Australia
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BEDŘICH

2.3.1824 - 12.5. 1884
Tohoto roku si připomínáme dvojí
Smetanovské výročí: v březnu uplynulo 170
let od skladatelova narození a v květnu 110
let od jeho úmrtí. V roce 1824 měli na
evropské hudební scéně místo velikáni jako
Beethoven, tehdy 54letý, Cherubini 64letý či

Rossini, kterému bylo 32 let.
Skladatelé, kteří měli později na
Smetanův hudební vývoj rozhodující vliv, byli
ještě děti: Liszt byl 13letý a Wágnerovi bylo
pouze 11 let. Na rozdíl od světové tvorby,
ryze české hudební pojetí nebylo ještě
vykrystalizované, první významnou operou,
komponovanou též na české libreto byl
Škroupův Dráteník, provedený v únoru 1826.
Dát trvalé základy a výrazy české
národní tvorbě se však podařilo až
Smetanovi, jehož hudba symbolizuje češství i
v dnešním světovém měřítku.
Smetanův génius se projevil v mnoha
formách. Zanechal bohatou klavírní tvorbu,
symfonické básně, orchestrální skladby.
Spolu s narůstajícím národnostním cítěním se
vyvíjela i silná touha založit tradici české
opery. Tato snaha vyvrcholila Libuší. Je to po
Braniborech v Čechách, Prodané nevěstě a
Daliborovi už Smetanova čtvrtá dokončená
opera.
Pak
ještě
následují
Hubička,
Tajemství, Dvě vdovy a Čertova stěna,
zatímco poslední opera Viola zůstává
přerušena smrtí.
Jiným symbolickým vrcholem tvorby je
symfonická báseň Má vlast. Smetana ji
komponoval v době naprosté hluchoty, takže
zůstává tragickou ironií, že sám ji nikdy
neslyšel. Jeho hudba je darem, který
Smetana odkázal nám, slyšícím...
ZK

KUPODIVU
V sobotu 16. července v 8 hodin večer
bude skupina KUPODIVU hrát k tanci a poslechu.
Písničky z šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let.
Naplánujte si večer dobré pohody.

Národní dům Sokol, 497 Queensberry Street, North Melbourne.

=

? Evart 9
Program příštích týdnů:

Sofafcfcé

V neděli 22. května se v Národním
domě konala mimořádná valná hromada, na
které byly schváleny změny ve stanovách
nutné k přechodu z fedrální do státní zprávy.
Mimořádná valná
hromada také
schválila změnu v názvu sokolské organizace
- dříve:
Czechoslovak
Sokol
Gymnastic
Association Ltd.
- nyní:
Sokol Melbourne Inc.
Změny byly přijaty jednohlasné.
Valná hromada, na které se bude volit
nový výbor je plánována na neděli 21. srpna.

Dary na Nárdní dům: F a A Heřman $20, J.
Strakatý $20, G.Kinsey $25,V.a M. Ubl $20,
Čs Sdružení $100.
Darv Národnímu domu na památku F,
Váni: V.Kapusta $20, ČS Sokol Sydney $50,
P.Skružný $20, Pa M.Juřička $50, M.
Schimana $50, R. a E.Jabomický $50, M. a
E. Kovařík $30, V. šustková $300, J. Kohut
$20, F a H. Říha $50, Z. Havlíček $25, M.
Talacko $30.
Dary na Sokolský list: Z Paris $25, M.
Červenková $25, Anon. $25, R.a L. Štěpán
$15, Fa A.Heřman $14, B. Diakovský $5,
G.J.Jelínek (Syd) $20, J.Křepčík $5, G.
Kinsey $25, M.a M.Moucha $30, J. Kohut
$30, Granada Decor $25, R. Capita $20, B.
Moravec $20, C.a R.Skaper $20, D. Havránek
$20, V. a M.Ubl $20, V. Koubek $20.
•

28.5. Jihoamerická hudba (7členů
orchestru) ktanci a poslechu.
Informace na tel: 435 3895.
4.6. Červnová zábava - Hraje
STUDIO 4
5.6. Gipsy baron - nedělní oběd a
odpoledne s operetou. Místa
rezervujte na tel: 889 7466.
1T.-13.6. Sokol Sydney:Sokol Melbourne
utkání dvou měst v nohejbalu a
ve volejbalu. Příjdte povzbudit.
Bližší informace podá Venca
Sosnovec na tel:870 6489.
Každé úterý se podává český oběd
Oběd je nutné si zamluvit na 435 3895 nebo
306 4202.
Každý čtvrtek od 12 hodin schůzka
penzistů. Všichni jsou vítáni.

První skupina účastníků sletu v Praze
odjela v květnu. K ní se přidá další skupina
odjíždějící v těchto dnech. Dohromady bude
1.-6. července v Praze asi šedesát
reprezentantů Melbourne.
•

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
připravím žáky na zkoušky A.M.E.B.. Můžeme
také hrát české písně a skladby.
Marie Baumová - tel: 03 562 7748,
(Glen Waverley).

_____________ ©_____________

Potíže s pletí?
Svěřte se zkušené kosmetičce

ELLIDA CLINIC
Volejte Jarce Novákové po 6. hod.

Tel: 878 0483
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DANUBE

TRAVEL AGENCY

* OVERSEAS
* AUSTRALIA
‘ACCOMMODATION
‘RENT-A-CAR
‘CRUISES
‘INSURANCE
‘BUS
106 CHAPEL STREET, St.KILDA 3182
Tel:525 4733, 534 4993,Fax: 534 4993

STĚHOVACÍ SLUŽBA
Přestěhuji nábytek z vašeho domu, nebo bytu,
kamkoliv ve Viktorii.

Volejte na : 704 7011,
018 036 948 nebo 018 587 998.

fotografie & historky
Českých legionářů vyhledává Henry Vyhnal.
Volejte anglicky na tel: 646 4692

Fly Czechoslovak Airlines Airbus A310-300
from Singapore, Bangkok and Jakarta via Prague to all Central
and Eastern European destinations.

Contact your travel agent or Czechoslovak Airlines, Suite 808, Australia Square Tower, Sydney.
2000. Phone: 247 6196 Fax:232 1713.

í^vart
Konzulát České republiky
500 Collins Street, Melbourne 3000.
Telefon: 03 629 6196
čestný konzul Judr Milan Kantor_____ Fax: 03 629 1311
V.M.K. Design Architect
Commercial Design & Consulting; Urban Landscape
Design; Computer Design & Drafting; House
Inspection Service.

Kompletní domovní údržba a renovace.

Tonda Šrom

Tel: 701 0207

Vladimír Kapusta A.R.A.I.A
M.Arch.(Czechoslovakia)

MARTIN VÁŇA (B.Bus)
MANAGEMENT ACCOUNTANT

M.L.Arch.(Mdbourne)

Tel: 481 5308,

9 Sackville Street, Heidelberg Heights, 3081
Tel. & Fax: 459 4312

Komerční ing.M.Váňa nabízí účetní a
daňové služby v Melbourne a okolí.

‘Prague, Cakes
jemné české pečivo a zákysky

Fax: 481 5308.

COOL ZONE
REFRIGERATION P/L
1-
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Opravy, konstrukce, prodej chladících zařízení

Petr Kubásek,

Tel: 587 1488, Fax: 587 3754

Eden Park Landscaping Services

Otevřeno denně od 8.30 do 5.30,
mimo pondělí a úterý.
31 BLUFF ROAD, BLACK ROCK

TEL: 589 0110

MEL: 85 - K4

V. Ambrož

Tel: 715 1116

Standa ‘Roman

Sia/rmyn/i (Plaíi/ruj
Manufacturers of Precision
Industrial Diamond Tools
14 Shearson Crescent, MENTONE
VIC., 3194
Ph: 584 5566

Provedu veškerou práci kolem
vašeho domu a zahrady

Fax: 583 9339

Advokátní kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street, Melbourne
Tel: 03 629 6196,
Fax 03 629 1311

Odborně položí dlaždičky a mramor.
Omítne dům (Solid plastering).

Volejte tel: 583 0352
N.I.K. REFRIGERATION SERVICE
COMMERCIAL & DOMESTIC
Home & Car Airconditioning Repairs

24 hour Emergency Service

IVO NOVAK 03 701 2117
MOBILE: 015 369 211

Inzerce v KVARTu: Měsíčně $15, ročně $120 .

Evart j
A SAFEWAY TRAVELS*

JBL agent for LUFTHANSA, LAUDA AIR, ČSA^"

* “Do- ’P'taJiq, od $ 1570
332 Main Road East
ST ALBANS 3021
Tel: (03) 366 9299
-Fax: (03) 364 1167-

288 Carlisle Street
BALACLAVA 3182
Tel: (03) 534 4866
■Fax: (03) 534 4206.

322 Little Lonsdale Street
MELBOURNE 3000
Tel: (03) 670 8420
----- Fax: (03) 670 8812 —
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v sobotu 4.června, o půl osmé večer
Oslavte příchodzimy v dobré společnosti, u dobréhojídla
s dobrým nápojem. ‘Jčaždý Ido bude oslavovat
červnové narozeniny, bude obdarován.

Hraje STUDIO 4, večeři vaří Libor Adam.
Vstupné $10 a $8.
Rezervace na 744 1691, nebo 435 3895.

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

