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I emigranti dostanou zpět svůj majetek.
Pro navrácení majetku již není nutný trvalý pobyt na našem území, stačí pouze občanství

Udoyádemokracie, středa 13. července
Ústavní soud České republiky včera zrušil
ta ustanovení zákona o mimosoudních
rehabilitacích, která omezovala okruh
restituentů pouze na osoby, jež mají trvalý
pobytna našem území. Dále obnovil
platnost Ihút pro uplatnění nároku. To
znamená, že "emigranti", na něž se
původní znění zákona nevztahovalo,
budou moci ode dne účinnosti nálezu
Ústavního soudu, tedy od 1. listopadu
[1994], opět výzvu k vydání majetku
uplatnit.
Ústavní soud uznal, že podmínka
trvalého pobytu je v rozporu s článkem 1 Ús
tavy a s některými ustanoveními Listiny
základních práv a svobod, která upravují
rovnost v právech všech občanů. Omezovala
totiž možnost některých osob ucházet se o
navrácení svého majetku. Podle poslance M.

Bendy,
který
na
včerejším
zasedání
zastupoval
navrhovatele,
byla
taková
podmínka zjevně diskriminační povahy.
Pro podání výzvy bude tedy od
listopadu běžet opět půlroční lhůta. V
případě,
že
stávající
majitel
odmítne
nemovitost vydat, je potom možno v období,
které bude trvat 12 měsíců, podat návrh na
soudní řešení. Ústavní soud při rozhodování
o lhůtě přihlédl k argumentaci navrhovatelů skupiny 53, z větší části koaličních poslanců
parlamentu. Ti upozorňovali na fakt, že
původní lhůty byly příliš krátké a občané ČR
žijící v zahraničí tedy neměly dostatek času
na podání žádosti o navrácení svého
majetku. Oproti části nálezu, která se týká
právě obnovení Ihút, si vyhradili soudci
Vladimír Čermák a Vlastimil Ševčík možnost
odlišného stanoviska.

-BOHEMIA TRAVEL
Jiří Sedláček a Eva Jančíková

Obchod 6 /176 Commercial Road, Prah ran 3181.
Nabízíme kvalitní služby za bezkonkurenční ceny.
Tel: 510 2474, 510 8717.
Fax: 510 2482

2 Evart
Někteří opoziční poslanci již dříve
upozorňovali
na
fakt,
že
zákon
o
mimosoudních rehabilitacích si klade za dl
napravit pouze "některé" majetkové a jiné
křivdy, které byly napáchány v období po
únoru 1948. Uvádí to i samotná preambule
zákona. Proto tedy nepovažovali zúžení
okruhu oprávněných osob pouze na ty s
trvalým pobytem v ČR za diskriminujíd. V
odůvodnění včerejšího rozhodnutí Ústavního
soudu, kterým se podmínka trvalého pobytu
ruší, je však připomenuto, že "některými"
křivdami se rozumí ty nejzávažnéjší.
MARCELA PROŠKOVÁ
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OSTPOLITIK
Nerad nadepisuji tento článek němec
kým termínem, ale marně uvažuji nad českým
hutným vyjádřením se stejným obsahem a
významem, jde o politiku a chování Německa
vůči svým sousedům na východě. Nejde o
nic nového, Ostpolitik byla již aktuální za
dsařského Německa a jeho vztahu k
carskému Rusku, v době podepsání Brestlitevského míru, Hitlerův Lebensraum stojí v
ostrém rozporu s demokracií chápanou Willy
Brandtem (1966-74) a pak rehabilitující a
sjednocujíd politika Kohlova.
Když se
zpřístupnily
archívy
STASI,
bývalé
východoněmecké tajné policie a Honeckerovy
spisy, do jisté míry se osvětlily vztahy a
záměry, které si osvojili východoněmečtí
komunisté s instrukcemi z tehdejšího
Sovětského svazu.
Kvart se zmiňuje na jiném místě o
tažení, které nyní vedou odsunutí sudetští
Němci, resp. jejich potomci, za rehabilitaci a
zejména navrácení opuštěného majetku na
území ČR, Češi zase volají po náhradě za
utrpení a křivdy v letech 1939-45.
Ti, kteří se zajímají o tuto tématiku, by
si měli vzít dovolenou a přečíst knihu, která
se podrobně zabývá vztahy mezi Východem
a Západem, a to jak na obou stranách
Berlínské zdi, tak na obou březích linie OdraNisa: T. G. Ash - In Europe’s Name;
Germany and the
Divided
Continent
(Jonathan Cape, 1993, 680str.).

Mýlil by se ten, kdo by prohlašoval, že
vztahy mezi Východem a Západem jsou dnes
vyřešeny, nebo že je zbytečné se jimi
zabývat. Prolínají se našimi dějinami od
nepaméti, nechci zde rozebírat moje názory
na historický antagonismus mezi Němci a
Čechy a kdo je za všechno zodpovědný.
Bismarck
mluví
v
roce
1870
o
"Wiedervereiningung", svět fantazie, který
nazýval "marxismus", zase tlačil socio
ekonomické formace vratce budované na
přechodu od kapitalismu ke komunismu,
přesto však, když se Rusové vevalili do
Budapešti v roce
1956,
Němci
byli
paralizováni a strachem. První Adenaurova
návštěva Moskvy byla provázena velkým
váháním. "Ostzone" je stále s námi, jednou
předmětem
brutální
agrese,
jednou
předmětem hospodářské pomoci. Doufejme
jen, že Hitlerova "Ostmark" je definitivně pryč,
tak jako studená válka. Dnešní reunifikované
Německo však představuje v evropské a
nepochybné i světové konstelaci silný stát politicky, hospodářsky, vojensky i kulturně - a
jeho sousedé musí brát tyto skutečnosti na
vědomí. Na druhé straně Němci musí
respektovat
suverenitu
a
práva
na
sebeurčení svých sousedů.
V. Donát
o O o
LETEM SVĚTEM

#
Shakespeare posadil České království
na mořský břeh, Sir A.C.Doyle do takových
končin poslal Sherlocka Holmese, tak se ani
nedivme, že Austrálie nemohla zůstat
pozadu. University of Queensland Press
vydala nedávno knihu nazvanou "Wallflowers
and Witches" do které byla zařazena povídka
"The Sea Coast of Bohemia", ve které Peter
Kirkpatrick nastínil profil Dulcie Deamerové,
královny karnevalů v Sydney dvacátých let
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proslulé tím, že chodila oděna do leopardí
kůže, která na její bujné tělo ani nestačila.
#
Jedna
zdejší
cestovní
kancelář
inzeruje zájezdy na Slovensko - "The Tatra
Adventure". Jaká dobrodružství cestovatele
čekají již není uvedeno.
#
V katolické církvi probíhají nyní
diskuse o možné rehabilitaci mistra Jana
Husa, který byl upálen 6. července 1915.
První impuls k možné rehabilitaci dal při své
návštěvě v Čechách papež Jan Pavel II.
Dalším podnětem bylo loňské symposium v
německém Bayreuthu, kde se zástupci
českých katolíků a československé církve
husitské za přítomnosti historiků z celé
Evropy dohodli, že budou spolupracovat na
přehodnocení katolického postoje k Husovi.
#
Mezi Čechy žijícími v Jihoafrické
republice se vycituje náznak obav z
budoucnosti. Až na vyjímky se ale nikdo z
nich na okamžité opuštění země nechystá.
Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
Luboš Dobrovský se zúčastnil inaugurace
Nelsona Mandely a při té příležitosti
diskutoval s českými usedlíky možnost jejich
návratu do ČR.
#
Firma Poldi patřila v Evropě od roku
1854 k nejznáméjším jménům mezi výrobci
ocele. Vyvážela do celého světa, v Austrálii
připomíná jakost českého těžkého průmyslu
speciální ocel, kterou v roce 1925 Poldi
dodala ke stavbě "Harbour Bridge" v Sydney.
Poldi je dnes opět v soukromých rukou a po
50 letech se její výrobky opět objevují na
australském trhu. Dováží je queenslandská
společnost Neumann International.
#
Australský kytarista John Williams, o
jehož celosvětovém ohlasu se snad ani
nemusím zmiňovat, uspořádal koncert v
pražské Dvořákově síni. Jeho suverenita
překonává technické obtíže kytarové hry a

Jana M. J. Schulz
B AB.Th.C., I.T.E.C., I.P.T.I., Werrtoer of CIDESCO
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objevuje podstatu skladby samotné. Na
koncertu kromě jiného hrál suitu "From
Kakadu" australského skladatele Sculthorpa
a Darwinianu pražského virtuóza a skladatele
Štěpána Raka, kterého známe z jeho
několika návštěv pátého světadílu. Vloni se v
Darwinu zúčastnil mezinárodního setkání
kytaristů.
#
Před rokem ČR vykazovala inflaci
10.9%, v lednu 1.9% a v květnu 0.8%.
Statistika nezaměstnanosti tam vykazovala
před rokem 3.0%, v lednu 3.8% a v květnu
3.5%, na Slovensku ve stejných obdobích
11.8%, 14.8% a 14.9%.
#
Čtenář mi sděluje, že má dvojí, zcela
nové výtisky následujících knih:
Josef Pekař - O smyslu českých dějin
Václav Havel - O lidskou indentitu
Jan Patočka - Přirozený svět jako
filosofický problém
Jan Patočka - Kacířské eseje o
filosofii dějin,
takže vždy jeden z těchto titulů by vyměnil za
jiné knihy nebo CD v nominální hodnotě.
Dotazy na Kvart.
#
V minulém čísle Kvart vzpoměl 50.
výročí
invaze
Spojenců
v
Normandii.
Dodáváme, že slavnosti se mezi představiteli
12 spojeneckých států zúčastnil i prezident
české republiky Václav Havel a prezident
Slovenské republiky Michal Kováč. Byl tam i
76letý Jan Svoboda, dnes rehabilitovaný
major letectva, který v roce 1940 uprchl z
Brna a ve službách RAF se jako pilot Spitfiru
bojově zúčastnil invaze od prvního dne 6.
června 1944. Byl tam také 82letý Ivo Tonder,
pilot čs. letectva, který patřil mezi 76
válečných zajatců, kteří se pokusili o útěk
"Great Escape" podzemním tunelem z tábora
Stalag Luft III v dnešním Polsku. Se svým
anglickým spoluvězněm byl Tonder za pět
dnů chycen, byli převezeni do tábora Goditz,
kde byl jeho partner při útěku spolu s dalšími
48 uprchlíky zastřelen, Tonder přežil.
Jeho jméno známe z knihy Jiřího
Muchy Podivné lásky. Mucha, syn malíře
Alfonse
Muchy,
byl
zpravodajským
důstojníkem v západní čs. armádě. Ve
zmíněné
knize
popisuje
atmosféru
emigrantské Paříže 1939-40 a krátký život
hudební skladatelky Vítězslavy Kaprálové z
Brna, která v Paříži v roce 1940 zemřela,
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když se krátce před tím vdala za Jiřího
Muchu. V knize narazíme také na Karla
šedivku, který v té dobé v Paříži studoval,
dnes působí jako profesor a houslový virtuóz
v Hobartu.
#
V Císařské konírně Pražského hradu
byla otevřena velká výstava malířských děl
Alfonse Muchy (1860-1939), jehož secesní
díla jsou notoricky známá po celém světě.
Výstava vznikla ve spolupráci s anglickou
Nadací Mucha vedenou Johnem Muchou,
vnukem
malíře
a
synem
spisovatele
zmíněném v předchozím odstavci. Jiří Mucha
se
zúčastnil
před
několika
lety
spisovatelského
symposia
v
Adelaide,
konečné rehabilitován, když po roce 1948
prošel dlouholetým vězením a nejrúznější
diskriminací.
#
Za necelých 17 dolarů si můžete v
melbournských knihkupectvích koupit knihu:
F.A. Hayek - The Road To Serfdom
(Routledge, 1991, první vydání 1944). Rakou
ský filosof českého původu, který od roku
1931 působil v Londýně a od roku 1950 v
Chicagu a posléze
byl
jmenován
profesorem
na
universitě
ve
Freiburgu, tuto kni
hu věnoval "socia
listům
všech
stran",
předpově
děl v ní do čeho
nás socialismus a
komunismus dove
de. Knihu by si
měli přečíst zvláště
ti liberální socia
listé, kteří stále
mezi námi žijí.
#
Již jsme se
zmínili o slavnost
ním koncertě
v
Praze ve prospěch
fondu na znovuvýstavbu
města.
Dirigoval Sir Georg
Solti, zpívala Dame
Kiri Te Kanawa, na
klavír
hrál
M.
Perhia,
zúčastnil
se Prince Charles,

prezident Havel a řada ministrů. Nyní nám
došla zděšená zpráva, že vstupné na koncert
stálo 250liber (10,000 Kč), Pražáci ovšem
dosud neznají system dobročinných akcí. V
New Yorku bylo nedávno vyprodáno devět
koncertů B. Streisand ve prospěch AIDS či
čeho. Vstupenky byly bratru po US$ 1,000,
tedy dvojnásobek, než v Praze a nikdo se
nedivil.
#
V Praze byla něco před půl rokem
otevřena na Formance hospoda James
Joyce. Majitelem je Frank Haughton, jeden z
těch pěti tisíc mladých Angličanů, Irů, či
Američanů, kteří se v Praze usadili a věnují
se soukromému podnikání, učí angličtinu,
prodávají oježděná
auta,
doručují
na
motocyklech
balíčky
a
obchodní
korespondenci, vaří v Praze exotická jídla a
nevyhnutelně otvírají "sex shops". V Praze
vychází denně dvojí anglicky psané noviny,
"The
Prague
Post"
od
roku
1991.
Američanka Whitney Brownová založila
podnik služeb Affordable Luxuries a zejména
v Praze žijícím cizincům uklízí byty, pere a
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obstarává nákupy. Za tři miliony Kč si v
Praze můžete koupit Jaguara. Eduard Beneš
měl před válkou Jaguara model SSI. Tato
značka vede před BMW a Mercedesem.
Všechno se však nemění, zedníci začínají
den pivem a středoevropský životní rytmus
zůstává, to je snad dobře.
#
Co Cech to muzikant - pan Vladimír
Hradil, ředitel Vue Grand Hotel, Queenscliff,
150 km od Melbourne, zakoupil do hotelové
haly či jídelny koncertní křídlo Steinway,
jedno ze tří na Jižní polokouli.
#
Náš krajan, melbournský fotograf
Milan Roden, ověnčený všelijakými cenami
za
reportážní a
uměleckou fotografii,
vystavuje své práce ve výstavní síni v
Caulfieldu (Art Complex, Cnr. Glen Eira Hawthorn Rds., Caulfield South) od 1’9.
července do 7. srpna, většinou od 10 do 5
hod., přesné informace na tel. 524 3399.
#
T.Mareš vystudoval filosofii a literární
vědy, nyní ale farmaří na okraji Adelaidy.
Koncem minulého roku odjel do Prahy, kde
na Filosofické fakultě Karlovy univerzity nyní
přednáší o Shakespearovi a australské
literatuře.
#
Poutníče postůj, v dálku než
bludná tě zanese noha.
Kamenů poslouchej hlas,
Vlast ti jimi zní řeč.
Tyto verše J. Vrchlického vytesal Bernard
Havlík na repliku Karlštejna, kterou ze svých
prostředků vybudoval (potřeboval k tomu 300
pytlů cementu) v obci Batchelor, 60km na jih
od Darwinu.
Tento
příkladný
vlastenec
a
antikomunista před 5 lety zemřel a zanechal
po sobě cedrovou plantáž. Realitní kancelář
koupila pozemek za třista tisíc dolarů, které
přišly Havlíkovým příbuzným v Praze, neviděl
je přes 40 let. Pozemek patří do katastru
obce Humpty Doo, odkud nám náš zpravodaj
hlásí, že cedry byly zkáceny a vytyčeno 57
stavebních
parcel,
které se
prodávají
průměrně za padesát tisíc dolarů, člověk
nemusí být matematik, aby vykalkuloval zisk
realitní firmy na sumu blízkou ke třem
milionům dolarů. Ještě že jedna ulice na této
rozparcelované půdě ponese Havlíkovo
jméno.
#
Cílem sudetských Němců je i nadále
dospět k "rozumnému vyrovnání" uvádí

Frankfurter Allgemeine Zeitung. V tomto
zájmu by Praha vstoupila do slibovaného, ale
odpíraného dialogu o zrušení dekretů
prezidenta Beneše, na jejichž základě byli
sudetští Němci odsunuti a které, však
považují za protiprávní.
#
V červnu opustilo 337,800 ruských
vojáků Německo a vrátili se domů, kde je
nečeká nic radostného. Posledních 18,000
Rusů má z Německa odejít v září t.r. a tak
úplně vyklidit 1,500 bývalých sovětských
základen - kdysi opěrných bodů studené
války.
#
V posledních měsících zkrachovaly v
ČR dvě banky - Bohemie a Kreditní a
průmyslová banka, údajně kvůli tomu, že
jejich půjčky malému počtu akcionářů
přesáhly únosnou míru. Současně ale
zahájila činnost banka Horizont, která si dala
za úkol hodit záchraný pás insolventním
firmám, což se mi zdá beznadějná snaha,
pokud se na záchraně nebude také podílet
stát.
#
V červnovém Kvartu jsem se zmínil o
paní Zdeně Kaprálové a její v USA vydané
knize vzpomínek spjatých s poúnorovou
emigrací. Okrajově jsem uvedl, že její manžel
působil kdysi i v Melbourne. Ozval se
nespokojený hlas, že ing. Kaprál žil v Sydney
a nikoliv v Melbourne. Omlouvám se za tuto
místopisnou chybu.
#
V ČR, v Kanadě a snad i jinde
probíhá průzkum o možnosti založení
Mendelovy katolické univerzity v Brně.
Uvažuje se o vyučování technických a
přírodovědeckých
oborů
s
postupným
zavedením studia pedagogiky, ekonomie,
cizích řečí, teologie a etiky případně lékařství
a veterinární medicíny.
Odborníci jak v ČR tak v exilu se
vyzývají ke spolupráci. Informace na adrese:
Václav J. Vostřez, 18 Aintree Court,
Hamilton, Ontario, L8K 4R9, Canada, Tel:905
347 6219.
#
Myslím si, že nám všem bylo líto, když
Martina Navrátilová nevyhrála svůj desátý
Wimbledon, ale i tak si získala diváky a
pověst nejúspěšnéjší tenistky všech dob jen
potvrdila. Její sexuální inklinace mi nevadí, to
je její soukromá záležitost. Jejich 20 milionů jí
ze srdce přeju, tak jako její touhu stát se
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matkou. Navrátilová se na rozdíl od
Mandlíkové vždy považovala za exulantku.
Lendl, když kdysi hrál v Torontu, ještě
jako čs. občan žijící v USA, se vypravil k
škvoreckým koupit knihy. Přesto, že bylo léto
si na hlavu natáhl lyžařskou kuklu, aby zůstal
inkognito.
#
Při dnešním kurzu české koruny a
australského
dolaru
litr
bezolovnatého
benzínu stojí:
Zemi
Česko
Austrálie
Dánsko
Polsko
Belgie
Rakousko
Srbsko
Španělsko

Kč
19,50
14,00
25,50
18,00
27,90
21,30
42,40
26,50

Země
Slovensko
V. Britanie
Holandsko
Německo
Francie
Maďarsko
Chorvatsko
Itálie

Kč
16,20
27,70
33,50
28,50
31,00
21,70
20,00
32,10

Takže na tom nejsme tak zle.

IP
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Výroky a různosti
Citáty z Českého tisku

♦
"Pokud se týče českého oddělení vysílání
Svobodné Evropy, mohu se stoprocentní
jistotou uvést, že my se budeme stěhovat na
jaře roku 1994 do Prahy s menším počtem
zaměstnanců... a to i za cenu, že by se
musela SE privatizovat", uvedl ředitel
českého vysílání P.Pecháček. Přestěhování
celé stanice stále ještě čeká na souhlas
Kongresu US. Česká vláda, v případě
přestěhování do Prahy slíbila Svobodné
Evropě pronájem bývalé budovy Federálního
shromáždění za symbolické nekomerční
nájemné. Levice proti umístění stanice na
území České republiky protestuje s tím, že
zákon nedovoluje, aby v Čechách působila
stanice financovaná americkou vládou. (SE je
a byla v základě financována ze soukromých
nadací, z prostředků US Kongresu a v
dobách "studené války" i příspěvky CIA.)

♦

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
Ing. Vladimír Šumán
předseda branného a bezpečnostního výboru

Vážený pane starosto,
obdržel jsem Váš dopis týkající se
zveřejnění jmen agentů SťB.

Příslušný zákon, který by umožnil
nahlédnutí do spisů, které StB vedla o příslušné
osobě, nikoliv o zveřejnění jmen agentů, je ve
stadiu přípravy zásad. Tyto zásady však zcela
jistě nebudou opravňovat branný a bezpečnostní
výbor k poskytování informací, které
požadujete.
Vážený pane starosto, chápu motivy
Vašeho zájmu, ale bohužel Vám nemohu sdělit
příznivější zprávu.
S pozdravem Vladimír Šumán

Podle výzkumů veřejného mínění z května si
občané Slovenské republiky začínají zvykat
na samostatný stát. Na rozdíl od výzkumů z
dob před rozdělením federace, kdy pro
rozdělení by hlasovalo jen 27% dotázaných,
se procento neustále pomalu zvětšuje a
spokojenost s rozdělením federace vyslovilo
souhlas 35% dotázaných. Současně v
posledních šesti měsících počet obhájců
společného státu poklesl z 35% na 26%.

♦

Poslanecká sněmovna se zabývá přípravou
zákona o svém jednacím řádu. Jedním z
ustanovení má být i zákaz poslanců nosit na
zasedání parlamentu zbraň. Poslanci nosící
zbraň ji budou muset při vstupu do
parlamentu na vrátnici odevzdat.

♦

V rámci chilské vojenské delegace navštívil
Českou republiku gen. Augusto Pinochet.
Jeho návštěva vyvolala aféru, kterou někteří
čeští komentátoři označují za "bouři ve
sklenici
vody".
Pinochet
byl
vůdcem
vojenského puče, který odstranil v roce 1970
vládu marxistického prezidenta Salvadora
Allende poté, kdy inflace v Chile dostoupila
350% po znárodnění bank, dolů a značné
části průmyslu a kdy došlo ku kastrofálnímu

nedostatku potravín. Vojenská diktatura na
svoje konto připsala několik tisíc mrtvých,
další tisíce zmizelých a mučených a zástupy
emigrantů, ale také po několika letech
privatizace, ekonomickou prosperitu země.
Současně také se ale gen. Pinochet v roce
1990 podrobil výsledkům referenda a
odevzdal vládu demokraticky zvolenému
prezidentovi a sám se stal vrchním velitelem
chilských pozemních sil. Největší odpor proti
jeho návštěvě projevila levice poté, co
místopředseda
Křesťansko
demokratické
strany Václav Benda prohlásil, že by
postupoval patrně stejné jako Pinochet,
kdyby byl ve stejné situaci a dodal, že
Pinochet
je
samorřejmě
kontraverzní
postavou, ale že spolu s gen. Suhartem se*
postavili proti komunistické expanzi a
dokázali ji odvrátit, i když to znamenalo
vystoupit "tvrdými prostředky proti tvrdému
nepříteli".
Liberální
sociální
unie
pak
požádala, aby Václav Benda byl vyloučen z
vnitřní a zahraniční politiky České republiky.

♦

Tím se ukládá rubrika "Výroky a různosti z
českého tisku" k zimnímu spánku a obnoví
se opět na jaře.
o O o

SBS RADIO
aneb
Co mi liška vyprávěla.

Před časem jsme v Národním domě
obdrželi velkou obálku, ve které nám na
vysoce lesklém papíru - křídovém - poslali
jejich fotografii pan ministr, pan ředitel SBS a
pan manažér rádia.
V téže obálce nám oznámili, že máme
velké štěstí a že program našeho, českého
vysílání se mění na přijatelnější dobu, a to na
neděli devět hodin večer.
Tomu říkám dobrá zpráva. Vždyť
české vysílání má vysokou úroveň a v tomto
roce se počet posluchačů šíří geometrickou
řadou. Precizní jazyk, zajímavé zprávy
rozhovory s umělci a významnými lidmi, kteří
navštíví Melbourne a důležitá krajanská
oznámení. To vše a víc, protože budeme mít
celou hodinu. Bez boje, jen tak. Jenom, že
nás má pan ministr, pan ředitel i pan
manažér rád.

Protože jsem od jedněch lidumilů již
utekl, začal ve mne hryzat červ nedůvěry.
Jak je to možné, že nám dají něco jen tak
pro nic a za nic. To se přece nedělá. Vždyť
ze zkušenosti víme, že napřed musíme
dokázat potřebu naší komunity a teprve na
základě urgencí a častého otravování života
ministrů,
ředitelů
a
manažérů
někdy
dosáhneme úspěchu.
Nedalo mi to a napsal jsem panu
manažérovi a ptal jsem se, proč nás toto
štěstí potkalo. Odpověděl mi dopisem, v
kterém mi vysvětlil, že vysílání bude na 93Hz
FM a bude kvalitnější. Můj strach, že
přijdeme o místní zprávy zahnal ujištěním, že
vysílání ze Sydney bude jenom pro ostatní
hlavní
města
států,
ale
Melbournští
posluchači budou i nadále slyšet jejich vlastní
kvalitní program.
V neděli 24. července v devět hodin
večer jsem si sedl s hrníčkem kávy k radiu a
naladil jsem SBS na nové vlnové délce.
Vzalo mi to déle, než jsem předpokládal a
tak jsem uslyšel češtinu asi dvě minuty po
deváté. Zprávy četla paní pravděpodobně ze
severní Moravy, protože mluvila pěkně
zkratka. Inu proč ne, byl jsem v Ostravě rok
na brigádě a vydržel jsem to bez úhony.
Po dvacetiminutových zprávách jsem
se dověděl, že posluchám vysílání ze
Sydney, že se dovím něco víc o Darling
Harbour a budou místní oznámení. Protože
mne místní sydneyské záležitosti nezajímají,
rádio jsem vypnul.
Neposlouchal jsem české vysílání po
léta a bylo to posledního půl roku, kdy jsem
začal znovu poslouchat. Vím, že vydržím
bez českého rádia zase. Jenom mne mrzí, že
teď vím, o co v Melbourne přicházíme
rozhodnutím pana
ministra,
ředitele
i
manažéra.
Nenechám si to líbit a napíšu jim.
Udělejte to prosím také. Ukažte, že s námi
nemohou jednat bez nás. Pan manažér je :
Mr. Peter Horton
P.O.BOX: 294
South Melbourne 3205

V Sydney stále mají svoje čtvrteční vysílání a
v neděli můžeme poslouchat s nimi.
Pavel Pospíchal
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KŘÍŽOVKA

Sofokles: „Kdo nehrozí se činu,... (do
končení v tajence).“

VODOROVNÉ: A. Český herec; rýha;
mastek. — B. Silné provazy; oním způso
bem; cizí savec; instrukce. — C. Keř, z je
hož listů se vyrábí droga; východočeský
vrch; motýlci; druh hvězdy; potom. — D.
Judský král; trnovník; látky poškozující živý
organismus; vysoký kopec; popínavá byli
na. — E. Přitakání; tažné zvíře (slovensky);
set; slitina mědi se zinkem; odvětví činosti.
- F. Větné spojení; tajenka; značka čisti
cího prostředku. — G. Obloha; mrak; do
mácké mužské jméno; ochrana nohy; slo
vensky „jestli". — H. Alžírské víno; Sarmat;
český karikaturista; opojný nápoj Polynésanů; desetiny tisíce. — I. Soupeř; úkon
cvičence; alkoholický nápoj; druh ořechů;
sloh. — J. Pohnutka; příjemně; mládě
zpěvného ptáka; libyjské město. - K. Pod
nik vyrábějící klobouky; znělka; sportovec.
/
Pomůcka: J.Amal.— 4-Xss. — 5. Afin.
- 7. Anet.

SVISLE: 1. Druh salámu. - 2. Poukáz
ka loterie; cysta mazové žlázy. - 3. Teplý
nápoj; ten i onen; kocour (zast.). — 4. Špa
nělské ženské jméno; švédská jednotka
hmotnosti; název tvrdé souhlásky; sloven
ská otázka 1. pádu. — 5. Dětský pozdrav;
kolem; švédský historik (Dějiny švédska
1521-161.1). — 6. Drobný mořský živočich;
tání. — 7. Francouzské město; výztužné
prkno; iniciály zpěváka Kocába. — 8. Otrok
(knižně); listnatý strom; úkon cvičence na
nářadí. - 9. Značka syrských letadel; čes
ký básník (1890-1940); opak černá. -10.
České město; souhlas; ukazovací zájme
no. — 11. Svatební květiny; podzemní drá
ha; předložka. — 12. Souřadicí spojka;
český básník (1905-1980); výměšek kůže.
— 13. Ukazovací zájmeno; jezerní ryba;
písmovina. — 14. Lyžařská větrovka; čap
ka. — 15. Vyvřelina; opět; značka hliníku.
— 16. Foersterova opera; slovenská pře
dložka; značka elektrických spotřebičů;
MPZ Surinamu. - 17. Výkon fotbalisty;
slovensky „jen“; prvek značky At. — 18.
Typ dopravního letadla; český dramatik
(1808-1856). - 19. Stepní rys.

Co děláte v

PÁTEK VEČER?
Nudíte se před televizní obrazovkou.

červenec 1994
Na příští výborovou schůzi, která se
bude konat v úterý 2. srpna (první úterý po
Sv. Anně), zveme všechny členy Sokola
Melbourne,
českou
a
slovenskou
veřejnost. Je to poslední schůze před
Valnou hromadou a bude se připravovat
program Valné hromady. Jsou zvaní nejen
členové a členky, ale i ti, kdo se zajímají o
program
Národního
domu,
a
jejichž
připomínky tak nutné potřebujeme.
Dočetl jsem se, že v Praze si anglicky
mluvící lidé tisknou dvoje denní noviny. Nás
je v Melbourne stejně jako anglicky mluvících
lidí v Praze a přesto jsme tak tak schopni si
udržet, co již máme. Že by měl pan N.
Chamberlain
pravdu,
když
mluvil
o
bezvýznamném národu ze středu Evropy?
Bez vašich příspěvků a připomínek
Národní dům a celá organizace kolem něho
nemůže existovat. Ale dát dvacet dolarů a
říct si, tím mám svoje povinosti ke
spoluobčanům ze staré vlasti odbyté, také
nestačí.
Vaše
připomínka
může
změnit
budoucnost celé naší organizace.___________

VALNÁ HROMADA
v neděli 21. srpna 1994
Ve 12 hod. bude oběd a ve 2.00
Valná hromada. Máte možnost rozhodovat o
budoucnosti Sokolu Melbourne a Národního
domu.
Vaše účast je nutná. Místa na oběd si
zamluvte na tel: Pavel - 462 8246, Slávka 744 1691 .

Zatím se v Národním domě bavíme.
Hrajeme biliard, karty, šach. Je otevřena
knihovna s více než dvěma tisíci knih.
Lehké občerstvení, káva, plzeňské a dobrá
společnost.

Otevřeno každý patek od 5.30 večer.
Příspěvky na Kvart: Ministerstvo zahraničí
České republiky $500, Anon. $24, W.Kemany
$20, G. Staněk $20, V.a M.Fryš $20, J. Seidl
$12, M.a A. Olivierus $12, M.a A. Hájek $34,
M. Kopecký $20, H. Sedai $20, A. a J.
Schoenpflug $5, L. Dobeš $50, Anon. $20,
R. Wagnerová $20, M.K. $15, J.Stíbal $10 L.
Waldenová $15, H. Schneider $20.
Dary na Národní dům: Anon $60, M.a A
Olivierus $25.
F. Váha: V.a M. Fryš $30, L. Dobeš $50.
Všem dárcům srdečné děkujeme.
J. Kollárová, jednatelka.

Pro nevěřící Tomáše, znovu otiskujeme ceny
občerstvení v Národním domě. Víme, že
prodáváme plzeňské pivo levněji
než
průměrná restaurace v Čechách. Pokud
budeme moci, budeme s nízkými cenami
pokračovat:
Plzeňské pivo 0.5I
$ 3,00
DAB, Löwenbräu
$ 3,00
C.U.B. Stubies
$ 2,00
Crown Lager
$ 3,00
Limonády 0.3I
$ 1,50
Coke, Minerálka, Soda 0.3I
$ 1,50
Bílé, červené víno 0.25I
$ 2,50
Karafa vína 0.5I
$ 5,00
Stolní vína 0.75I od $ 8,00
Becherovka, Praděd,
malá
Jelínkova slivovice,
$ 1,50
FIRST ICON

4}’ Jirí Švec
dlouholetý člen Slávie Melbourne
zemřel v Dubbo 3. června 1994.
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\ J® 7 Ing Vaclav JEŽEK
MONTROSE, VIC.,
VYUČUJE :

von Thienfeld - Director
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DANUBE

OPRAVA

TRAVEL AGENCY

Tento inzerát byl v minulém čísle Kvartu
otištěn se špatným telefonním číslem.

* OVERSEAS
* AUSTRALIA
‘ACCOMMODATION
‘RENT-A-CAR
‘CRUISES
‘INSURANCE
‘BUS
106 CHAPEL STREET, SLKILDA3182
Tel:525 4733, 534 4993,Fax: 534 4993

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 1148,
(Glen Waverley).

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, Sydne'
2000. Phone: 247 6196 Fax:232 1713.
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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.
Kompletní domovní údržba a renovace.

Tonda Šrom

Tel: 701 0207

MARTIN VÁŇA (B.Bus)
MANAGEMENT ACCOUNTANT
9 Sackville Street, Heidelberg Heights, 3081
Tel. & Fax: 459 4312

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

Prague Colles
jemné česí^é pečivo a záfcusty

Otevřeno denně od 8.30 do 5.30,
mimo pondělí a úterý.
31 BLUFF ROAD, BLACK ROCK
TEL: 589 0110

MEL: 85 - K4

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

Vladimír Kapusta A.R.A.I.A
M .Arch.(Czechoslovaki a)
M.LArch.(Melbourne)

Tel: 481 5308,

'

Fax: 481 5308.

COOL ZONE
REFRIGERATION P/L

Opravy, konstrukce, prodej chladících zařízení
Petr Kubásek,

Tel: 587 1488, Fax: 587 3754

Eden Park Landscaping Services
Provedu veškerou práci kolem
vašeho domu a zahrady

V. Ambrož

Tel: 715 1116

Standa Vornan
Manufacturers of Precision
Industrial Diamond Tools
14 Shearson Crescent, MENTONE
VIC., 3194
Ph: 584 5566

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 .

1

SAFEWAY TRAVELS*

č
W agent for LUFTHANSA, LAUDA AIR, ČSA^

z

‘PnaÁy act $ 157fj

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) 6708420
----- Fax: (03) 670 8812 ----

ýlnduí^p šafářova, Aničfo dušičko, Ändufaifp čo roôíš,
Änduífp moja i Sbidulfp co to máš za ňadry.
Všechny písničky o Aničkách a Andudhách
zahraje a zazpívá STUDIO 4
Anenská zábava - 6. srpna v 7,30 večer, vaří Libor Adam.

Vstupné $10,00 zlevněné $8,00.
Místa si objednejte na tel: 744 1691, nebo 432 8246.
Pití v hojném množství a velkém výběru k dostání u baru.
SOKOL MELBOURNE 497 QUEENSBERRY ST., NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051 PH: 329 9922

REGISTERED BY AUSTRALIA POST -----------------------------PUBLICATION No. VBH 6363

Sokolský List
SOKOL MELBOURNE INCORPORATED
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