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Výběr z pravidelného rozhovoru s prezidentem
Václavem Havlem, vysílaného českým rozhlasem.

Podle mého mínění záleží velmi na tom,
co rozumíme politikou.
Zda tím rozumíme
jenom tu tzv. vysokou politiku, to znamená tiskové konference ministrů nebo prezidenta,
to, o čem referují noviny, různé narážky nebo
nějaké záběry z parlamentu, případně tzv.
aféry, které zabírají titulky na prvních stránkách
novin, anebo zda tím myslíme něco víc. Já si
myslím, že politika je něco víc, že to není
jenom vysoká politika. Tato vysoká politika je
koneckonců jenom jakýmsi vrškem ledovce, je
výrazem politiky v širším slova smyslu, to jest

nakolik a jak dělají politiku občané jakožto
občané. Zdá se mi, že nelze dost dobře
kritizovat pouze nízkou politickou kulturu
některých špiček a zároveň nepřemýšlet o
vlastní politické kultuře, nebo přesněji řečeno
nekultuře, té občanské. Rovina občanství je
nesmírně důležitá. Já si vzpomínám, že když
jsem v roce 1968 byl v Americe, vedl jsem
velmi
dlouhé
rozpravy
s
Ferdinandem
Peroutkou. A Ferdinand Peroutka tehdy říkal:
"Podívejte se, první, co komunisté udělali po
únoru 48 bylo, že zrušili naprosto všechny
spolky, sdružení a všechno lidské sdružování
zdola a nechali jenom to, co měli pod
kontrolou, co mohli ovládat." A na tom byl
vlastně založen celý totalitní systém, že měl
všechny oblasti lidského života pod naprostou
centrální kontrolou. V roce 1986 se opět,
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jelikož bylo určité uvolnění, začaly objevovat
různé nezávislé
iniciativy občanů, spolky,
pěvecké,
sportovní,
které
vznikaly
nenaplánovány odshora, vznikaly z vůle lidí. A
Peroutka
tehdy
fikal:
"Podívejte
se,
nejdůležitější je, abyste si toto rychle rozvinuli
a uchránili. Tanky mohou přijet, nemusí přijet,
ale nejdůležitéjší je, aby existovala tato sféra,
protože to je ta nejlepší rezistence proti
eventuálnímu obnovení totalitního centrálního
manipulování celou společností." To považoval
za důležitější než ty či ony kroky nejvyšších
politiků. A já se domnívám, že měl velikou
pravdu. Není tomu tak, že člověk je kdosi, kdo
se stará pouze sám o sebe a pak je nějaký
stát, který vytváří regule soužití. Člověk je
takzvaný zoon politikon, tvor společenský.
Lidské sdružování patří neodmyslitelně k lidské
bytosti.
Nejrůznější
způsoby
občanské
iniciativy,
občanské
aktivity,
sdružování,
přebírání určitých funkcí, které v totalitním státě
zastává stát, jsou nesmírné důležité a je to
opět úkolem této doby. To je cosi, co je v
demokratických společnostech samozřejmé, o
čem píší hlavní myslitelé, konzervativní a
liberální ekonomie. To je celá sféra veřejného,
která překračuje individuální zájem občana, ale
která by neměla být v rukou státu. Je to v
zájmu samotného státu, který prostě nemůže

Luboš Kalia
umělecký kovář
360 Haddon Rd.

Ballarat 3352
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Na zakázku vyrábíme kovaný nábytek,
lustry, točité schody, zábradlí, dekorativní
mříže, exkluzivní brány a ploty, venkovní
dekorace a doplňky.
Nabízíme velké
množství vzorů a dekorativních motivů, nebo
zhotovíme podle vašeho návrhu.
Pro krajany nabízíme slevu. Zveme vás k
prohlídce naší "SHOWROOM".
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ.

Vaši rodinní lékaři
*
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MUDr. Alžběta Gazdíková
MUDr. Přemysl Kunz

Na rohu Canterbury Road a Heatherdale Road
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nikdy obhlédnout pestrobarevnost lidských
potřeb a nemůže je kompletně z jednoho
centra hierarchicky obhospodařovat. V tomto
smyslu kultura, s jakou se my občané všichni
sdružujeme, kultura, s jakou uskutečňujeme
svou občanskou spoluodpovědnost za život
společenství, s jakou vstupujeme do sféry
veřejné, byt je omezena třeba na nějaké
mikroprostředí,
ta
pochopitelně
posléze
ovlivňuje i kulturu takzvané vysoké politiky. A
nedělat vůbec nic pro věci veřejné a jenom
kritizovat ty nejvyšší je neseriózní, protože ti
nejvyšší budou tací, jací jsme my všichni
občané. Měli by tedy být těmi nejlepšími.
o O o
LETEM SVĚTEM
#
Martina
Navrátilová
vytlačila
po
urputném zápolení svou bývalou spoluhráčku
ve čtyřhře Pam Shiverovou z čela mezinárodní
organizace tenistek a sama se
stala
prezidentkou WTA.
#
V bývalé východní Evropě dosud
neexistují předměstské enklávy soustřeďující
podniky lehkého průmyslu, novou technologii,
kovoprůmysl a obchodní zastupitelství. V ČR je
jich ale několik před dokončením, např. v
Českých Veleniach, na železniční trati BerlínPraha-Vídeň-Budapešť se buduje na rozloze
50 ha "industrial park" finančně založený na
rakouském kapitálu. Město Brno a britská firma
Bovis otvírají "technologický palác" na ploše
3000m2. V Praze Na Příkopech se za protestů
Klubu pro Starou Prahu zahajuje stavba
nového obchodního centra financovaného
francouzskou bankou Caisse des Depots et
Consignation.
Jedna pražská zastavárna
realizuje půjčky a jako záruku přijímá
nemovitosti. Půjčka může dosáhnout výše 80%
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ZNÁMKY
MINCE
MADAILE, ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ
BANKOVKY
ZLATO A STŘÍBRO
PORADY A OCENĚNÍ ZDARMA
ČESKÉ A SLOVENSKÉ MINCE A
BANKOVKY VE VELKÉM VÝBĚRU

VY KU P A PRO DEJ ZA HOTOVÉ
Prodejní doba: Pondělí - středa 10-6, čtvrtek
10-7, sobota a neděle 10-6.
Volejte Petra nebo Honzu na 661 2945

Pro krajany sleva
hodnoty nemovitosti, úroková míra je pouhých
3.5%. Tato finanční aktivita je výsledkem
restitučních akcí a okolnosti, že mnoho majitelů
nemá
kapitál
na
opravu
navrácených
nemovitostí.
#
V první polovině roku bylo na území ČR
zaznamenáno 44 případů zánětu mozkových
blan a 455 případů lymské borreliózy
(onemocnění nervového systému) - obě
infekce jsou přenášeny klíšťaty. Po pobodání
vosím žihadlem byly zjištěny i na území Prahy
zdlouhavé záněty podkožní tkáně způsobené
pesticidy užívané k ošetření zemědělských
plodin.
#
Žilinský starosta a poslanec Ján Slota
zakázal na radnici vztyčit v den 50. výročí
slovenského Národního povstání slovenskou
vlajku,
odmítl
přijmout
představitele
francouzských partizánů, kteří ve SNP bojovali
a přijeli uctít své druhy, kteří jsou pohřbeni u
Strečna a vyslovil se, že hlavním cílem
povstání bylo kolonizovat Slovensko Prahou.
#
Český tisk široce referuje o návštěvě
České republiky Madeleine Albrightovou,
americkou vyslankyní při OSN. Narodila se v
Praze jako Marie Jana Korbelová, dcera čs.
diplomata, který po únoru 1948 požádal pro
sebe a rodinu o politický azyl v USA, kde pak
působil jako profesor politologie na univerzitě v
Denveru. Paní Albrightová, která stále mluví
dobře česky, navštívila prezidenta Havla na
jaho chalupě v Hrádečku. Vzpomínám si, že

Hledáme pomocníky pro dětské letní
tábory na Šumavě.Jedná se o jeden týden v
lednu nebo březnu.
Zkušenosti s organizováním dětských
akcí vítány!
Máte-li zájem pomoci,
volejte Alenu 584 2248

jsem o těchto dvou osobnostech četl v
samizdatových Lidových novinách v roce 1988,
kdy Jiří Dienstbier referoval o předvolební
kampani demokrata M.Dukasise, v jehož týmu
tehdy paní Albrightová působila.
#
Škvoreckého Tankový
prapor,
se
nedávno dočkal amerického vydání. Kromě
seriózního vydavatelství (The Ecco Press)
projevil o tuto téměř kultovní knihu z dob
československé normalizace zájem i solidní
americký tisk, literární příloha New York Times
přinesla příznivou recenzi: "Báli jsme se jich
zbytečně, Škvorecký ukazuje v jak špatném
stavu byla vojska sovětského bloku". Titul
knihy v překladu zdobí "The Republic of
Whores", což vůbec nevystihuje její obsah a
poslání.
#
Firma Multisonic uvedla na světový trh
gramofonové nahrávky českých oper, které
byly mezi operními diskofily neznámé: Po
Škroupově Columbovi a Janáčkově Šárce je to
nyní
Dvořákova
Armida.
Nahrávka
je
monofonní, pochází z roku 1956, v hlavních
rolích zpívají Milada Šubrtová, Ivo Žídek,
Zdeněk Otava, Karel Berman a Ladislav Mráz,
orchestr a sbor Národního divadla řídí Václav
Jiráček. Na jevišti Armida (podle libreta
Jaroslava
Vrchlického)
pro
zastaralost
neuspěla, to však neznamená že by o tuto
operu nebyl mezi obdivovateli hudby Antonína
Dvořáka zájem. O tom svědčí i příprava k nové
nahrávce, kterou pro firmu Orfeus připravuje
Česká filharmonie s dirigentem Gertem
Albrechtem a českými sólisty.
#
V ČR se připravují komunální volby a
očekává se, že 80 tisíc kandidátů požádá
ministrerstvo vnitra o vystavení lustračního
osvědčení. Kandidáti musí totiž prokázat, že
nebyli
kompromitováni
během totalitního
režimu. Žádosti o provedení lustrace min.
vnitra vyřizuje v zákonné lhůté 60 dnů.
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Od 1. října t.r. začne poskytovat českým
zájemcům životní, úrazové a nemocenské
pojištění pojišťovna Victoria. Pokud vím, nemá
s námi nic společného. Jde o německou
společnost Victoria International založenou v
Berlíně v roce 1853. Lidové pojištění s nízkým
pojistným ji na přelomu století pomohlo k
přeměně v proslulý podnik s pobočkami ve
více než 20 zemích. Příjem pojistného za rok
1993 činil v přepočtu 140 miliard Kč, základním
kapitálem české dceřinné pojišťovny je 94
milionů Kč.
#
Od roku 1997 bude slovenská dopravní
sít napojena na rakouské dálnice a tím se
dokončí jižní větev koridoru sever-jih a celá
trasa spojí Balt a Jadranské moře.
#
V listopadu odletí do Jižní Ameriky
podnikatelská
mise
organizovaná
Hospodářskou komorou České republiky.
Půjde o navázání obchodních kontaktů a
snahu k zajištění odbytu výrobků včetně
výměny komerčních informací v Kolumbii, Peru,
Argentině a Paraguay. Jaké výsledky přinesla
na úseku výrobních a obchodních kooperací
nedávná návštěva takové mise v Austrálii, není
známo
#
Názor českého
premiéra
Václava
Klause, že "česko-némecké problémy jsou
problémy věčné" nesdílí starosta Reinhold
Macho z města Furth im Wald na bavorské
straně Šumavy. Prohlásil to na slavnostech
Skolení draka, v historickém průvodu tam

0656/218 01
Acnortiecvx*
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kráčelo přes tisíc postav ve středověkých
kostýmech - mezi nimi Jan Hus, Jan Žižka z
Trocnova a mnoho husitů v brnění s kalichem
na prsou. Starosta také připomněl obrovský
požár ve Furthu v roce 1864, kdy první k ohni
přispěchali hasiči z Domažlic.
#
Norský historik Christian Norberg-Schulz
vydal nedávno v pražském Odeonu v českém
překladu svou knihu Genius loci - k
fenomenologii architektury. Kritika tvrdí, že jde
o jednu z nejzajímavéjších publikací vydaných
po druhé světové válce v oblasti t.zv.
humanitních disciplin. Autor věnuje mnoho
místa architektuře 17. a 18. století se silným
přihlédnutím na architekturu Moravy, Čech a
zejména Prahy
#
Turisté říkají, že v Litomyšli, rodišti
Bedřicha Smetany, není k dostání kompaktní
disk s nahrávkou Mé vlasti. Ať si zajedou do
Melbourne, kde mi v jednom audio-obchodě
nabídli Mou vlast v půltuctu různých vydání!
#
V novinách vydávaných v Praze se
opakované objevil inzerát, kterým "mladá
lékařka hledá sponzora, který by ji částkou
100.000 Kč umožnil specializační studium". To
je bratru pět tisíc australských dolarů.
#
V České republice má nyní akciová
společnost Baťa 45 obchodů a továrnu v
Dolním Němčí na Moravě s kapacitou výroby
jeden milion párů obuvi za rok. Jejich kvalitu
Baťa několikanásobně jistí a míní vyvrátit
dosud platné heslo jiných českých výrobců
obuvi "náš zákazník, náš nepřítel".
#
Vojenských akcí v srpnu 1968 se
zúčastnilo ve 30 slovenských a českých
městech
19.495
příslušníků
tehdejší
Československé
lidové armády s 310
nasazenými tanky, 200 transportéry a 2309
jinými vozidly. Armáda byla tehdy připravena
vyslat do boje s "kontrarevolucí" další jednotky.
Rozdělovaly se pak odměny, odboráři připravili
pro vojáky nejlepší rekreační střediska a
vypravili vlak družby do SSSR. Vojenská
kontrarozvědka ale předala soudům 339
vojáků, kteří s nasazením čsl. armády vyjádřili
nesouhlas, k největšímu protestu došlo u
spojovacího pluku v Berouně, kde 130 vojáků
v základní službě odmítlo snídani a oběd! (No
comment - poznámka Kvartu.)
#
Slovenští celníci zadrželi na slovenskomaďarském hraničním přechodu v okrese
Košice 61 ilegálních uprchlíků pokoušejících se
o azyl v Německu. V rumunském kamionu s

=

—
rajským
protlakem
bylo
natlačeno
60
Bangladéšanú a jeden Ind.
#
Jeden
český
novinář
navštívil
Podkarpatskou Rus, v jejích horách se život
příliš nezměnil od toho, jak jej před více než 75
lety popisoval Ivan Olbracht. Ukrajina se nyní
točí v bludném kruhu politického chaosu a
prohlubující se ekonomické krizi. Novinář si
vyjel na koníku bez sedla s dřevorubcem
Vasilem
do
hájemství
Nikoly
šuhaje
loupežníka, Vasil řekl: "Nechápu, proč se
musel rozpadnout Sovětský svaz, nechápu,
proč se máme hůř než dřív, dokonce mi někdo
tvrdil, že už i ti Američani se mají lépe než my,
čemuž teda moc nevěřím".
#
Český fotbalista Michal Váňa, záložník
týmu Singapuru, byl obviněn, že za úplatu
ovlivnil čtyři zápasy, vítězství v utkání s
jedenáctkami států Sabah, Malacca a Brunei a
remízu s Kadahem. Váňa měl přijmout úplatek
250 tisíc US dolarů, nyní čeká na soud, byl mu

PRONÁJEM - MENTONE
Villa Unit s jednou ložnicí k pronájmu.

Ideální pro 1-2 osoby. Několik minut pěšky na
pláž i k městské dopravě.
Dotazy do redakce na tel. číslo: 432 8246.
odebrán pas a je na kauci 333 tisíc US dolarů.
#
Melbournský autor Robert Manne vydal
v tyto dny v nakladatelství The Text Publ.Co.
sbírku politických esejů The Shadow of 1917 Cold War Conflict in Australia (str. 250,
$16.95). Je to čtení, informace a poučení pro
nás všechny a zvláště pro ty liberální socialisty
a komunisty, kteří stále i v naší pospolitosti
přežívají. Bolševická revoluce v roce 1917
rozestřela svůj temný mrak nad všemi světadíly
- včetně Austrálie. Stalina zvolili za svého
patrona např. australský žurnalista W.Burchett,
spisovatel F. Hardy (filmy na podlkladě jeho
libret se natáčely i na Barrandově), mnoho
australských socialistů, až po D.Comba, atd.
atd. Manne také píše o Petrovově aféře,
naivnímu obdivu k vražednému režimu PolPota v Kambodži a o levičáctví australských
akademiků a univerzit. Všemi stránkami se
prolíná
Mannův
antikomunismus.
Autor
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úvodem zdůrazňuje, že intelektuálně i politicky
se vyvíjel pod vlivem svého vynikajícího učitele
českého
sociálněpolitického
teoretika
Františka Knopfelmachera, který tak plodně po
léta působil na Melbournské univerzitě. Pro
Knopfelmachera
i
Manna je
analytický
antikomunismus morálním imperativem.
#
Hudební
agentura
Musica
Viva
oznámila, že během koncertní sezóny 1994-95
budou v Austrálii hostovat pražské Guarneri
trio a
Wihanovo kvarteto, také z Prahy,
pojmenované
po
zakladateli
české
violoncellové školy. Další světová esa české
provenience přijedou do Melbourne na pozvání
ABC. Symfonický orchestr bude dirigovat Jiří
Kout a mistrovství klavírního umění ukáže Ivan
Moravec. Již po třetí přijede do Austrálie
recitovat
svoje
básně
také
Jevgenij
Jevtušenko, dnes již 60letý básník, stále ale
rebelant. Jeho poesie byla přeložena do 72
jazyků, velkou nevoli dřívějšího sovětského
samoděržaví vyvolala Jevtušenkova poema
Babí Jar, ve které se básník silné postavil proti
kremelskému antisemitismu
#
Australský balet zařadil do jarní sezóny
Louskáčka
PI. Čajkovského.
Murphyho
choreografie je pro nás zajímavá tím, že děj
baletu je zasazen do Melbourne, kde zastárlá
Klára vzpomíná na svoje mládí v Petrohradě a
na svého tehdejšího milence - carského
důstojníka. Vzpomíná též na svoje cestování
po celém světě jako primabalerína Ruského
baletu (Ballets Russes) a na konec své kariéry
v taneční skupině Edouarda Borovanského,
zakladatele australského baletního umění.
Borovanský, který pocházel z Přerova, se
nakonec usadil v Melbourne. Australské jeviště
na něho nezapomíná. A co my?
#
Časopis MEAT INTERNATIONAL (6-94)
referuje pod titulkem Fighting For Survival o
pražském velkopodniku masného průmyslu
MASOPOL. Zřejmé jde o zprivatizovaný
masokombitát a podle fotografií soudě s
nejmodernéjším vybavením porážkové linky,
bourárny a výroby uzenin.
#
Rocková skupina Queen má svoje
četné příznivce po celém světě včetně ČR a
Slovenska. Bubeník této kapely Roger Taylor
převzal v Praze začátkem roku zlatou desku
za rekordní prodej snímku Queen's Greatest
Hits.
V
česko-slovenské
kooperaci
se
připravuje překlad textů a provedení čs.
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hudebníky a zpěváky. Iniciátorem je košický
rodák Peto Pacut, kterému se také říká
"slovenský Fredie Mercury" podle anglického
zpěváka s neobvyklým hlasovým zabarvením a
schopností zpívat všechno od rocku až po
operní árie. Mercury již zemřel, krátce po tom,
co s operní sopranistkou světového kalibru
Monserrat Caballe vystoupil na úvodním
ceremoniálu olympiády v Barceloně. Pacutův
hlas a repertoár se podobá Mercurymu.
Slovenský člen orchestru v Barceloně ho dal
dohromady s Mme. Caballe a mají spolu zpívat
na ostrově Ibiza, kde Fredie často pobýval. V
Šamoríně bude v místním parku odhalena
Mercuryho socha. Za bolševika byl tento
zpěvák i Queens na indexu.
#
Zámek Konopiště, 50 km na jih od
Prahy, byl založen ve 14. století. V roce 1725
pak přestavěn českým stavitelem F.M. Kaňkou
a vyzdoben českým sochařem Matyášem
Braunem. Pražská firma Rožánek dala v roce
1900 zámku nový háv na objednávku majitele
velkovévody
Františka
Ferdinanda,
následníka trůnu a jeho ženy Žofie Chotkové
ze starého českého šlechtického rodu. Tehdy
byla také zřízena 500 hektarová jelení obora a
bažantnice. U zámku byl také medvédinec.
Ferdinand, kterého v Sarajevu v roce 1914
potkal zlý osud, tak jako celou Evropu,
vybudoval ještě velkolepou růžovou zahradu a
arboretum. Mezi dřevinami tam roste i buk
vyšlechtěný na Rohanově Sychrově Konopiště
přežilo Habsburky, dvě velké války i bolševické
rozkrádání a družstevnické hospodaření. To
vše zdůrazňuje neobyčejná publikace: P Bowe
Geelong Czechoslovak Community

SPRING DANCE
Saturday 19th November
Vines Road Community Centre

8.00 PM - 1.00 AM
Music - STUDIO 4
ADMITION $ 15.00 PER HEAD
B.Y.O. DRINKS - SUPPER PROVIDED

MORE INFORMATION ON 052 755 372

- The Gardens of Central Europe (Antique
Collector's Club, 1994, $25.)
#
Sochařka Eva Volná, spolu s ostatními
výtvarnicemi z Gippslandu, vystavuje svoje
monumentální objekty ve dřevě na výstavě
výtvarného umění v obci Cowwarr, severně od
města Traralgon, od 15. října do 6. listopadu.
#
V Praze začala vycházet česká mutace
měsíčníku Cosmopolitan. Jedno číško stojí 59
Kč.
IP
oO o
Na začátku tohoto roku jsem požádal
ministra vnitra ČR o zveřejnění jmen
spolupracovníků STB v Austrálii. Moje žádost
byla zamítnuta. Tento článek zabývající se
stejnou tématikou vyšel v českém časopise
REFLEX, známém kvalitou žurnalistické práce.
PP
KRVAVÁ SVĚTLANA
Josef Špidla
Píše se rok 1951. Na Moravě jsou
vyneseny poslední rozsudky nad členy ilegální
protikomunistické skupiny Světlana. Na jejich
konci je 3800 let těžkého žaláře, dvanáct
trestů smrti a dvacet trestú doživotí. Popravy
byly bez milosti vykonány.
V roce 1991 obdrželi manželé Nohelovi
v Komořanech u Vyškova nečekaný dopis od
Marie Slabikové z Austrálie. Po čtyřiceti letech
se tak ozvala vdova po Antonínu Slabikoví,
který vešel do historie protikomunistického
odboje
jako
velitel
generálního
štábu
SVĚTLANY. Po "odhalení" této organizace se
podařilo Slabikoví i s celou rodinou za dodnes
neobjasněných okolností emigrovat. Dlouhé
desítky let visel ve vzduchu otazník. Teprve
vloni po otevření archívů StB se ale zjistilo, že
Světlana byla pečlivé připravenou provokací
StB, na kterou doplatila řada čestných lidí.
Slabik,který až do své smrti v roce 1981 vždy
vystupoval jako odhodlaný vlastenec a
protikomunistický odbojář, se rázem ocitl ve
zcela jiném světle. Z odbojáře se stal zrádce.
Marie Slabiková ve svém dopise leccos
omlouvá: "Ono se toho o nás mnoho
navykládalo. Obyčejné to donesli agenti, kteří
byli nasazeni na Tondu nebo ho chtěli
mermomocí dostat jako Vávru - Staříka. I mě
propustili z kriminálu jako volavku..."
MEZI PARTYZÁNY
Dobrodružný život Antonína Slabika
začal již koncem druhé světové války.
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Patnáctého března 1945 se objevuje u
partyzánské skupiny Olga. Ta mu však nevěří.
Jindřich Ocásek ve své knize V dvojím ohni
píše: "Na základě informací místních obyvatel z
Nesovic Pepek (velitel oddílu Olga) příliš
Slabikoví nevěřil a rád by se ho zbavil. Padl i
návrh na jeho likvidaci." Antonín Slabik byl
partyzánem všeho všudy čtyřiapadesát dní, ale
hned po válce se objevuje v roli likvidačního
pověřence celého oddílu. Zakrátko nabízí své
služby KSČ. Ta si ho velmi dobře otypovala a
tak je po únoru 1948 pověřen zvláštními úkoly,
když ještě předtím působí v takzvaných
akčních trojkách!
Jeho úkol zněl: založit v Komořanech u
Vyškova "generální štáb protikomunistického
odboje" - SVĚTLANA. Ti, co ho znali jako
přesvědčeného bolševika, strnuli zděšením:
doslova
přes noc se "z Tondy stal
přesvědčený antibolševik“. Snažil se. Od StB
měl nacyklostylované přihlášky s přísahou
Světlany. S nimi navštěvoval "doporučené
odbojáře", kterých se chtěli komunisté zbavit.
Sám působil velmi přesvědčivě. Chodil v noci,
obvykle po zuby ozbrojen samopalem, granáty
a nožem. Občas tu a tam utrousil, že
Američani jsou již v Plzni, a je proto potřeba
připravit pro né ozbrojenou pomoc. Znělo to
věrohodně.
Málokdo
věřil,
že
by
se
komunistický režim mohl udržet déle než dva
roky. Bohužel mnozí mu naletěli a jen
podepsaná přihláška znamenala dlouholetý
žalář. Jedním z těch, kteří Slabikově agitaci
odolali, byl truhlářský mistr Josef Baruš z
blízkého Rousínova.
Nikdy se Slabikoví
neupsal. Naopak. Vytvořil svou vlastní odnož
protikomunistického odboje napojenou na
brněnské organizace. Na Slabika několikrát
upozorňoval. U soudu Baruše, otce tří dětí,
zachránil před oprátkou jeho spolubojovník,
účetní Květoslav Pantúček, který vzal veškerou
"protistátní činnost" na sebe.
VŠE JE JENOM KOMEDIE
Slabikový aktivity začaly postupně
přesahovat
rámec
vyškovského
okresu.
Světlana, která měla původně připravovat
ilegální
přechody
hranic,
se
začínala
rozvětvovat v Brně a zasáhla i do Čech a
Prahy. Pomalu se ale také vymykala režisérům
StB z rukou. A tak na sklonku roku 1949
začaly první razie proti světlanářům. Definitivně
byla celá organizace zlikvidována o dva roky
později.

Teprve ve vězení začalo mnoha lidem
docházet, proč tu s nimi nesedí hlavní velitel Antonín Slabik. Později se dokonce zjistilo, že
nebyl ani souzen v nepřítomnosti. Rovněž
chování Marie Slabikové ve vězení bylo víc než
podezřelé.
Její
spoluvézeňkyně,
Anežka
Pospíšilová-šimoníková, ho popisuje takto:
"Marie
Slabiková
se
v
cele
chovala
nepochopitelně bezstarostně. Neustále se
smála a tvrdila, že je to jen komedie a že bude
brzy
propuštěna..."
Toto
svědectví
koresponduje s dopisem, který Slabiková
poslala v roce 1991 manželům Nohelovým do
Komořan. Přiznává v něm, že byla volavkou a
podařilo se jí poměrně snadno uprchnout i s
dětmi a manželem za hranice.
' ORGANIZÁTOR EXILU
Akce Světlana bylo dítě nejvyšších
kruhů tehdejší státostrany. Hlavním režisérem
byl nejdříve šéf StB Jindřich Veselý (skončil
jako ředitel Ústavu dějin KSČ) a po něm akci
převzal Osvald Závodský - sám nakonec
popravený v roce 1954.
O Slabikově účasti na Světlaně se
začalo šeptat v emigrantských kruzích již brzo
po jeho emigraci. V tu dobu se už o něho
zajímala i francouzská rozvědka. Evropa
začínala být pro Slabika těsná, a tak zmizel do
Austrálie.
Jenže Marie Slabiková se ve svém
dopise zmiňuje i o tom, že ani v Austrálii mu
KSČ nedala pokoj... Dodejme, že po něm
rozhodně nechtěla platit stranické příspěvky.
Antoním Slabik začal navazovat kontakty s
naší emigrací po celém světě. Podařilo se mu
stát se předsedou Československé obce
legionářské Jižní Pacifik - Exil. Až do své smrti
v roce 1981 však zřejmě předával informace
československé Státní bezpečnosti.
JUDr. Jaroslav Pospíšil z Kroměříže
píše o SVĚTLANÉ knihu. I on ale dostal dopis
od Marie Slabikové. Snažila se v něm vyvrátit
jeho argumenty. JUDr. Pospíšil jí odpověděl:
Vašemu manželovi naletěly stovky lidí. Jeho
proradnost dovedla na popraviště 12 lidí. Po
zveřejnění všech faktů včetně výpovědí
bývalých estébákú se Antonín Slabik jeví jako
prvotřídní lotr. Je krutou ironií, že Slabikoví
naletěli mnozí emigranti a že se Váš manžel
dostal do všech funkcí, ve kterých působil.
Kdyby dnes žil, musel by se zodpovídat za
svoji činnost po roce 1948, ne-li po roce 1945.

♦
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O VÝSTAVĚ PODOBIZEN ŠŤASTNÝCH ZVÍŘAT
ANEB
POVÍDÁNÍ S KLAUDIÍ UGETI

Obrazy, které zdobí již několik týdnů
stěny horního sálu Národního domu, jsou
ukázkou tvorby mladé výtvarnice Klaudie
Ligeti.Vystavený soubor představuje nejrůznější
tvory z království zvířat od těch, co se na zemi
skutečně vyskytují až po fantastická dračí
stvoření z čiré říše představivosti. Je jen
samozřejmé, že stěžejní byla otázka, proč se
Klaudie zaobírá právě tímto tématem. Tady - k
upokojení vší zvědavosti - je příběh o tom, jak
se živočíšstvo stalo středem jejího života.
Klaudie Ligety se narodila ještě v
Československu. Jako tříletá přišla s rodiči v
roce 1976 do Melbourne. Tady byla malá
Klaudie zpočátku nesmírně sklíčená a hluboce
nešťastná. Při svých potulkách omezeným
světem hostelu však přišla tu na zraněného
ptáka, jindy pak na zběhlou kočku nebo
ztraceného psa. Začla je snášet domů a
pečovat o ně. S touto péčí se do jejího života
znovu dostavil i pocit štěstí. O něco později, v
prostředí mateřské školky, došlo k této
rozhodující události. Nějaké dítě si přineslo
koníka. Tahle hračka byla tak oslnivě poutavá,
že ji Klaudie namalovala v obrovském měřítku.

Obraz se všem líbil tak, že byl dlouho vystaven
na stěně třídy. A tak "od té doby je maluju
pořád - přinášejí mi radost..."
Dětská láska ke všem živým bytostem,
která zahrnovala i chlupaté housenky a krysy,
se postupně vyvinula ve zralejší a trvalý obdiv
k přírodě.
Dnes je Klaudie Ligety druhým rokem
studentkou návrhářství na Box Hill TAFE. I
mezi současnými studenty výtvarného umění je
její orientace spíše výjimkou. Zamýšlí však u
přírody zůstat a snad se později věnovat
profesionálně bud ilustrování přírodní nebo
fantastické literatury. Zkoumá i jinou možnost,
a to zůstat výlučně u portrétování zvířat. Máteli rádi svého psa, kočku či zlatou rybku natolik,
že by vám i jejich zpodobení udělalo radost,
můžete se na Klaudii obrátit již dnes.
Jinak tuto začínající malířku lze potkat
se skicářem v zoologické zahradě anebo
někde v údolích, nad nimiž přelétají orlové.
Všechny vystavené obrazy - většinou
pastely - se vyznačují vnitřní radostí a hravou
dekorativní veselostí. Snad právě proto byla
výstava tak vřele přijata. Věříme, že tato byla
pro Národní dům jen první z řady výstav
budoucích, a že tak budeme moci sledovat
vývoj vynořujícího se talentu Klaudie Ligeti. ZK

POZVÁNKA

Československá obec leginářská v zahraničí a ve Viktorii, ve spolupráci se Sokolem
Melbourne, Sdružením demokratických Čechů a Slováků ve Viktorii a Českým ochotnickým
divadlem pořádá vzpomínkovou slavnost při příležitosti 76. výročí založení první
Československé Masarykovy republiky a 5. výročí sametové revoluce.

V neděli 30. října 1994
•

Sraz všech krajanů v 11 hod. dopoledne u Shrine of Remembrance, kde bude položen
věnec k pomníku Neznámého vojína a vztyčena čs státní vlajka. Národní kroje vítány.

•

Ve 12.30 hod. bude v Národním domě společný oběd. Cena obědu $ 15.00.
Reservování obědů - nejpozdéji do středy 26/10/94 - na tel: 744 1691 nebo 432 8246.
Vařit bude br. Eda Zlatý.
Ve 2 hod. odpoledne začne společenský program.

•

Oslav v Národním domě se zúčastní jako hosté
Mr Bob Halverson OBE, MP, zástupce federálního parlamentu za Casey
Mrs Inga Peulich MP, zástupkyně parlamentu státu Viktorie za Bentleigh

Výbor ČSOL v zahraničí
Jednota VICTORIA
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Z přehledu vyplývá, že v Národním
domě je živo. Na uvedených telefonních
číslech obdržíte veškeré informace a zamluvíte
si obědy.

Úterý
čtvrtek

Pátek

oběd
12.00-3.00
odpoledne
1.00-3.00
večer
6.30-12.00

306 4202 nebo
889 7466
744 1691, penzisté,
káva a zákusek
žolíky, kulečník,
lehké občerstvení
tel: 432 8246

JEŠTĚ JEDNOU "VRBA"
Nedávno jsme se sešli v Praze s Vojtou
Vrbou. Přijel za námi brzo ráno vlakem až z
Hradce Králové. A to předtím pracoval na
noční směně. Setkali jsme se s ním pod
"ocasem" (u sochy sv. Václava). Byla s ním i
jeho sestra, která bydlí v Praze. Poseděli a
popovídali jsme si u nás několik hodin a pak
jsme zašli na oběd. Vojta se pak vrátil domů,
aby mohl ještě tentýž den zase na noční
směnu.
S
velkou
radostí
a
potěšením
oznamujeme, že Vojtu, jak jste ho znali z
Melbourne, byste už nepoznali. Je plný života
a taky zhubnul o 40 kilo! Austrálie je pro něj
už jen špatný sen. Žije u rodičů, spokojeně
pracuje v pekárně, kde již pracoval před
odjezdem do Austrálie. Hned po příjezdu si
koupil věci o kterých snil, a to pořádnou
kameru a kytaru. Mimo toho vykazuje i
"západní" vynalézavost a pěstuje zvláštní druh
vietnamských prasat a nějaké exotické slepice.
No zkrátka je radost se na něj podívat. Hlavně
si přál, abychom pozdravili všechny jeho
australské přátele, zvláště ty ze Sokola.A pak
že se na světě nedějí zázraky!
ar

Dary na Sokolský list:
M. Cooper
$ 20 L.Spáčil
p.Skučková
$ 20 J.Legner
Konzulát ČR
$ 62 V.Markovec
L.a M. Sadek
$40 p.Tikalová
J.a V.Marek
$ 20 M.Kruntorat
E.Wils
$ 25 M.a M.KIopštok
M. Dvorak
$ 30 V. Jung wirt
O.a J.Knob
$ 30 V.a H. Hradil
E.Král
$ 30 R.Pichler
J.aB.Šoltys
$ 14 M.aJ. Vondráček
V.Baboučková $ 12 Z.Pauš
Dary na Národní dům
L.Spáčil
$ 20 V.Markovec
l.a J.Klement
$ 30 M. Černá
V.a H. Hradil
$ 25 A.Šustek
Z.Pauš
$ 25

$ 20
$ 10
$ 25
$ 20
$ 20
$ 50
$ 20
$ 25
$ 20
$100
$ 25

$ 25
$ 10
$ 90

K uctění památky Jirky Lohniského:
Z.Pauš
$ 25
Všem dárcům srdečné děkujeme.
J. Kollárová, jednatelka.
Můj milovaný manžel navždy odešel
28.září v Melbourne.

Jiří (Pedro) LOHNISKÝ
Hřejivé vzpomínky zůstanou v mém srdci
navždycky.
Marie Lohniská

Po krátké nemoci zemřel
dne 30. září 1994 v Uherském Hradišti

Ing Karel JANČÁŘ
ve věku nedožitých 70 let.

Dne 12. října tragicky zemřela

Lída SOUKUPOVÁ
ve věku 70 let.
16. října zemřela v Čechách

Vlasta ČERMÁKOVÁ
ve věku 87 let
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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.

Trague Cakes
jemné čestné pečivo a záfaisty

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

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

Tel: 4X1 5308,

Fax: 481 5308.

COOL ZONE
REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce, prodej chladících zařízení
Tel: 587 1488, Fax: 587 3754

Petr Kubásek,

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

Provedu veškerou práci kolem
vašeho domu a zahrady

V. Ambrož

Tel: 715 1116

Standa %oman
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

Ledničky, pračky, sušičky, myčky
nádobí a ostatní domácí spotřebiče.
24 HODINOVÁ SLUŽBA

IVO NOVAK 03 701 2117
MOBILE: 015 369 211

Inzerce v KVARTu: Měsíčně $15,

ročně $120 .

Evart

á
SAFEWAY
TRAVELS
W agent for LUFTHANSA, LAUDA AIR, ČSA^

Ar "Da ‘PiciÁy
332 Main Road East
ST ALBANS 3021
Tel: (03) 366 9299
-Fax: (03) 364 1167-

«

$ 1570

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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