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SOKOL MELBOURNE
497 QUEENSBERRY ST.,
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051

ŽIVÝ A ZDRAVÝ

Blíží se konec roku a je čas bilancí a
porovnání. Je nesporné, že tento rok byl
nejúspéšnější za dlouhou dobu činnosti
Národního domu. Zatím co před lety byl
Národní dům otevřen jen pro pravidelnou
měsíční zábavu anebo při výjimečných
událostech, dnes je těžké najít volný den v
měsíčním kalendáři a o víkendech musíme
skloubit dvě někdy i tři akce za den.
Mimo tanečních zábav zde bylo
uspořádáno pět výstav umění českých a
slovenských umělců. Uspořádali jsme oslavy
k různým výročím. Vypracovali jsme jako
první v Austrálii průzkum obyvatel českého a
slovenského původu. Náš krajanský život je
dnes tak bohatý, že každý měsíc projde
dveřmi Národního domu mezi 800-1000
návštěvníků.
Za poslední měsíc nás v Národním
domě navštívili pan Robert Knowles MP,
ministr pověřený péčí o starší občany ve
státě Viktorie, pan Bob Halverson MP,
poslanec federálního parlamentu a přední
člen opozice, pan Phill Honeywood MP,
parlamentámí zástupce premiéra, paní Inga
Peulich MP, poradkyně premiéra ve věcech
etnických skupin, pan Eduard Metela, rada
velvyslanectví České republiky v Canbeře a
čestný konzul České republiky v Melbourne

JUDr Milan Kantor. Můžeme tedy s jistou
pýchou říci, že krajanský život v Melbourne
neskomírá. Naopak je živý a zdravý.

★
Překvapující je proto postoj České
republiky k českým krajanům ve Viktorii a její
postoj k státu Viktorie vůbec. V našem městě
samotném žije 16,8% všech Australanů a
Čechů dokonce 27.5%. Mimo Alexandra
Dubčeka v roce 1992, který byl soukromě
pozván do Melbourne, ale rozšířil svou cestu
i o zbytek Austrálie, nás stejný rok navštívil
Václav Klaus, tehdy ještě ministr financí
Československé republiky. Do Melbourne
nepřijel na radu ministerstva zahraničí, ale
aby zde navštívil rodinu.
Od té doby češti státníci Viktorii a
Melbourne - finanční a průmyslové centrum
Austrálie, ignorují. Poslední v dlouhé řadě
těch, kteří, jak se zdá, o nás nemají zájem, je
prezident Václav Havel. Je smutné, že jeho
poradci si neuvědomují, jaký bude mít vliv
vynechání Melbourne z prezidentovy cesty po
Austrálii na vztah českých krajanů k republice
a na ztrátu možných obchodních styků. Byli
to nejen krajané, ale i anglicky mluvící
obyvatelé Viktorie, kteří přispěli desetitisíci
dolarů Chartě 77 v době, kdy to ještě nebylo
módní. Poradci prezidenta neví, že Austrálie
není Amerika a prezident sem přijede
nanejvýš jednou za 76 let.

^BOHEMIA TRAVEL
Jiří Sedláček a Eva Jančíková

Obchod 6 / 176 Commercial Road,Prahran 318 L
Nabízíme kvalitní služby za bezkonkurenční ceny.
Tel: 510 2474, 510 8717.
Fax: 510 2482
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Máme ještě v živé paměti ministra
obchodu Dybu, o jehož návštěvě Austrálie
jsme byli informováni s podotknutím, že je
pro něho nemožné se do Melbourne dostat.
Obchodník, který nám telefonoval a ptal se
na ministrův melbournský program, si byl jist,
že s ním do Melbourne letěl. My jsme ovšem
věděli, že ministr nemá na Melbourne čas do
té doby, než nám přišel výstřižek z českých
novin. Pan Dyba si v něm pochvaloval jak si
zahrál tenis v melbournském Tennis Centre.
Nemyslím si, že Václav Havel přijede
hrát
incognito
do
Melbourne
tenis.
Domněnka, že se bude navazovat družba s
emigranty jenom když to bude ze strany
českých politiků a zaměstnanců ministerstva
zahraničí potřeba, převládne. Krajané v
Melbourne nebudou republiku bojkotovat.
Stanou se ale vůči republice cyničtější a
nabudou názor, že vlastně sametová
revoluce svůj vztah k emigrantům příliš
nezměnila.
Tak, jako si značná část obyvatel
České republiky stěžuje na pragocentrismus,
můžeme si my v Melbourne stěžovat na
sydneycentrismus
pražských
úřadů
v
Austrálii. A právem.

★

Luboš Kalia
umělecký kovář
360 Haddon Rd.

Ballarat 3352
Tel:053 428 898
Fax: 053 428 571

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.

Na závěr přeji všem čtenářům Kvartu
spolu se všemi přispěvateli příjemné vánoce
a úspěšný Nový rok.
Nashledanou v Národním domě.
Pavel Pospíchal
ÚVAHA NEPŘÍLIŠ VÁNOČNÍ
K těmto řádkům jsem se odhodlal po
dlouhém váhání, cítím ale, že by měly být
napsány. Říjnový a listopadový Kvart přinesl
zprávy o Antonínu Slabikoví, který žil mezi
námi, a i když zemřel před více než deseti
roky, dosud zde požíval nemalou úctu. Až
naráz, když jsme četli článek převzatý z
pražského Reflexu, s námi zalomcoval
nepříjemný pocit, že něco není v pořádku. V
časopise RT v čísle z 30. července t.r. Jiří
Mrva uveřejňuje další článek "Největší
provokace StB na Moravě" a na dvou ze tří
připojených fotografií je Antonín Slabik. Autor
píše, že protikomunistická Světlana, jejímž
členem byl i A. Slabik, byla založena neblaze
známým konfidentem Gestapa i StB VávrouStaříkem, který v r. 1948 odešel do exilu a
byl nakonec popraven v Ruzyni. V exilu jsme
si zvykli nedivit se ničemu a to, že mezi námi
žili lidé, kteří se upsali za bolševika rozvědce,
která sídlila v budovách čs. konzulátu v
Sydney a v Melbourne byla kryta jménem

Peter Strich
STAMPS & COINS
MYER STORE 5th Floor
295 Lonsdale St
tel: 03 661 2945
•
•
.
•
•
•
•
I

ZNÁMKY
MINCE
MADAILE, ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ
BANKOVKY
ZLATO A STŘÍBRO
PORADY A OCENĚNÍ ZDARMA
ČESKÉ A SLOVENSKÉ MINCE A
BANKOVKY VE VELKÉM VÝBĚRU ....

VYKUPA^PRODEJ
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
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dovozní firmy, jsme věděli dávno.
To byl důvod, proč Sokol začátkem
tohoto roku požádal Prahu, a jak víte
neúspěšně,
o
zveřejnění
seznamů
spolupracovníků rozvědky. Z naší strany to
byl také projev nesouhlasu se zamaskováním
mnoha exponentů totalitního režimu a jejich
dnešním vystupováním, jak se děje v České
republice, v roli ostentativních demokratů.
Snad žádný z exulantů nepopře, že tito lidé
by neměli zastávat politické, hospodářské a
společenské funkce. V žádném případě
nejde o nějakou pomstu. A jestliže voláme,
aby tak bylo v Čechách a na Moravě, proč
pak nikoliv v exilu.
Pana Slabika jsem kdysi potkal snad
jednou nebo dvakrát a tak mi nepřísluší,
abych soudil, jakým byl člověkem anebo zda
článek v Reflexu byl pravdivý či nikoliv. To by
měli objektivně osvětlit ti, kteří mají přístup k
historickým pramenům a ke svědkům
rozhodujících událostí a okolností. Reflex se
ale na citlivém místě dotknul celého exilu
anebo alespoň nás, kteří žijeme v Austrálii.
Pod uveřejněnou fotografií, na které je na
schodišti památníku padlých (Shrine of
Remembrance) v Melbourne A. Slabik ještě s
dalším krajanem, oba s vojenskými řády na
civilních šatech, je text" "V Melbourne se žilo
pohodlně. Zvlášť když metály na hrudi
hovořily o zásluhách a statečnosti. Emigranti
jim naletěli a provokatéra, který zapříčinil smrt
dvanácti lidí, si zvolili do svého čela." To se
pak Reflex zmiňuje o nás všech a to je
důvod, proč by kauza Slabik měla být
osvětlena.
Nedivím se, že se Slabiková rodina
brání. Požívá zde dobrou povést a mluvím
' ■ —

Oznamuje všem svým zákazníkům,
žeTme se přemístí na novou adresu.

Nabízíme stále nejlepsí služby.
Neobtesínabidno^yod^a
a pak zavolejte nám.
Doufám, že budete
příjemně překvapeni.
jvíiefeP^tUCífe

BORŮVKY
Natrhejte si sami
od 4. ledna do konce února 95,
mimo pondělí a úterý každý den od 9 do 5.

Prosím zeptejte se na kvalitu ovoce předem
na tel 059 643 303.
BLUEBERRIES-U-PICK
Lot 2 Henderson Rd., Wandin North
MELWAY 119, G-9
snad za všechny, když tvrdím, že zde není
nikdo, kdo by chtěl ukřivdit. Uvažuji však nad
tím, proč paní Slabiková není ve svém
protestu konkrétní a obvinění nevyvrátila
dokumentovanými fakty Toto zjištění pak
ještě silněji vyplývá z dopisu pana J. Došlíka,
který je silně rétorický, ale nepřináší žádné
doklady, které by obvinění vržená na jeho
švagra prokázala jako mylná. Nemyslím si, že
by záleželo na Kvartu, aby celou věc dal do
pořádku, jak píše, je to na těch, kteří tvrdí, že
mají ospravedlňující doklady v rukou. Kvart
nikdy
netvrdil,
že
by
měl
takovou
dokumentaci k dispozici, přetiskl pouze s
udáním pramene článek, který se dotýká
všech zde žijících Čechů a Slováků. Uvažuji
také nad tím, proč pan Došlík nedal Kvartu k
nahlédnutí "seznam estébákú v Austrálii"
když s ním, jak píše disponuje. Takový
doklad by se neměl tajit.

★
A na závěr. To byl poslední článek o panu A.
Slabikoví. Výjimkou bude soudní rozhodnutí
nebo jiný úřední dokument, který obdržíme
PP

world-wise
travel
Incorporating SNOW SKI TRAVEL

Shop 55,
Brandon Park Shopping Centre
Cnr. Ferntree Gully & Springvale Rds
Mulgrave3170

Phone: 561 8833
Fax: 561 8200
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BYL JSEM NAHOŘE I DOLE, ŘÍKÁ JOSEF FOUSEK
opět nás navštíví v Melbourne 18/2. Objednávky míst u J. Sedláčka tel: 510 2474.
Chtě/ bych stát na pobřeží
A dýchat vůni soli
Dopis bych dal do láhve od kofoly
Že hledám přátele a trochu vlídných vět
Který by mi řekli
Co je vlastně tenhle svět

Volám a křičím, zpívám až ztrácím sil ,
pojďte sem lidé, srdce na dlani mám
Jsem bezbraný a za láskou klopýtám.

LETEM SVĚTEM
# Majetek, který dnes v ČR nárokuje církev a
který je "de facto" v držení státu, "de iure"
nikdy znárodněn nebyl, tvrdí někteří čeští
politici. Odmítají tím názor, aby se stát nyní
podílel na
nezákonostech 50.
let a
prohlašoval církevní majetek za svůj.
# V Praze byl založen Klub na podporu
reformy zdravotnictví. Byla to myšlenka
ministra zdravotnictví Rubáše, který se tak
snaží zabránit podobnému neúspěchu, jaký
potkal při pokusu o reformu amerického
prezidenta Clintona. Hlavní příčinou nezdaru
bylo podle Lud'ka Rubáše to, že změny
nepřijali sami američtí zdravotníci. Klub
pokládá
za
hlavní
principy
reformy
privatizace, systém zdravotnického pojištění a
finanční spoluúčast pacientů na léčení.
# "Já vím, že jsem byl mizerný politik, ale
doufám, že to nebude znít ješitně, když na
sebe prozradím, že jsem byl docela slušný

Vaši rodinní lékaři
*
*

MUDr. Alžběta Gazdíková
MUDr. Přemysl Kunz

Na rohu Canterbury Road a Heatherdale Road
RINGWOOD
nebo
3 I 91-99 Lincoln Road
CROYDON
Tel: 03 873 3016, 03 725 7119
Mobile: 018 383 569

Chtěl bych stát na pobřeží
A dýchat vůni dálek
Zbavený depresí šarvátek a válek
Do pisku bych napsal
A do útesů vryl
Dovolte mi lidé
Abych Vás pozdravil.

filosof prohlásil téměř 70letý politolog Ivan
Sviták - a krátce na to zemřel. V roce 1948
vyměnil soc.dem. legitimaci za členství v
KSČ, v r. 1956 byl označen za revizionistu,
pak vyloučen ze strany. Po Srpnu 68
emigroval do USA, kde jako vysokoškolský
profesor rozšiřoval své marxistické moudrosti.
S nimi nepřestal, ani když se po listopadu 89
vrátil do Prahy.
# Mladá fronta kritizovala kvalitu služeb ČS
Aerolinií a v zápětí Lidová demokracie
přinesla inzerát British Airways poukazující na
své přednosti a nespolehlivost ČSA. Lidové
noviny takový konkurenční boj odsoudily, a
zdůraznily, že v jiných zemích se takto
konkurenti vzájemně nekritizují. To prozradilo,
že jiné země, pokud měl na mysli země
západní, redaktor vůbec nezná.
# Prezident Havel přijal cenu a profesuru
J.H.Ralstona na Stanfordově univerzitě v
USA. V projevu se při této příležitosti
odpoutal od politických starostí glosováním
civilizačního kontextu soudobého vývoje
lidstva. Byla to velmi intelektuální řeč, v
několika bodech diskutabilní (např. názor, že
velké množství zážitků vtiskujeme do své
duše v prenatální existenci, to je v době od
početí po narození). Zásadně platný pak je
Havlův názor, že budoucí vývoj lidstva
pravděpodobně určí konflikt civilizací. Český
novinář, který prezidenta provázel po jeho
cestě v USA napsal do Lidových novin, že
Američané tyto názory vyslechli s respektem,
i když jim málo kdo porozuměl. Tento novinář
hrubě podcenil amerického občana. Havlův
projev je filozoficky pojatý a formulovaný,
všeobecné však srozumitelný.
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Jako každoročně i letos přišel do
Národního domu sv.
Mikuláš s jeho
pomocníky - krásným andělem a letos zvlášť

ošklivým čertem. V neděli bylo horko jako v
pekle, ale děti si přišly na své. Na všechny
se dostalo dárky, které věnovali hlavně
penzisté. Od pleténého Mikuláše, anděla a
čerta až po perníkouvou chaloupku darů bylo
dost a dost. Děti nám zase přednášely,
zpívaly, hrály nebo malovaly. Nejlepší byly
odměněny zvlášť pěknými dárky. Po loňském
Mikuláši jsme dostali dopis od jedné z
maminek a ten naši oslavu popisuje nejlépe.

Vájjená 'tedakce,
jen ksiátce tujch- 4e chlela jmíníl- a míkaláliké nadílce a ceikoilovenikém /táoodnímdome, kte'iou- jíem navltívila 4e 4vými dceekamí a nedeli.

Gt/iá-ailif, jime- tam- pekné odpoledne, lujlo plíjemné- ■idipel je úlech- -íbian- Čéltina- a tolik

pekn-ýck básniček a píinicek, klecé děti 4- velkým odhodláním plednálelcj. Videi dnilojného
Mikalále, nejetého- anděla i 4-nálel 'lojpnililo-ili divokého Čeda, kteeý naháněl jednem delem

il/iach a d/mhé ivádel k pokaleníjatahal ho ja ocad-.

ßjlo to konjelné- odpoledne ne jem- poo deti, ale- i peo nád- doipelé. Ghlela lupek

poděkoval alem, kdo toto hejké odpoledne měli na ilaoo4Íi, ale jvlálte velký dík -patli
důchodcům, kleli napletli a naháckovali keáíné ponojkj, a kolíckp- na -iladkoíli peo detí Gonio

'mení p/iací navodili tak hlejivoa almo^éstn, je j4em 4Í plípadala jak a 'iodine a delem- tím
nahradili jejích ve vetline plipadů, tak vjdálené Italuckcj a dedeckp.
Moc a moc dekujeme a telíme 4e na plUte,

fia/ioel. (tajehlová

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ
Letenka Singapur - Praha - Singapur
věnovaná Národnímu domu Československými Aeroliniemi,
bude prodána v dražbě na silvestrovské zábavě. Nejvyšší nbídka - může být i písemná - získá
možnost letět kdykoliv v roce 1995 Československými Aeroliniemi ze Singapuru do Prahy a
zpět. Letenka Melbourne-Singapur-Melbourne, stála 16. prosince 1994 - $749,00. Dnes by
tedy cestovatel ušetřil více než $ 1,500.00.

Písemné nabídky na letenku musí být v uzavřené obálce v Národním domě 31. prosince 1994
před jedenáctou hodinou večer to je před tím než začne dražba.
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Konzulát České republiky
Čestný konzul Judr Milan Kantor

500 Collins Street, Melbourne 3000.
Telefon: 03 629 6196
___________________
Fax: 03 629 1311

HANDYMAN

V.M.K. Design Architect.
Commercial Design & Consulting; Urban Landscape
Design; Computer Design & Drafting; House
Inspection Service.

Kompletní domovní údržba a renovace.

Tonda Šrom
0207

Tel: 701

Vladimir Kapusta A.R.A.I.A
M.Arch. (Czechoslovakia)
M.L.A rch. (Melbo urne)

MARTIN VÁŇA (B.Bus)
MANAGEMENT ACCOUNTANT
*
9 Sackville Street, Heidelberg Heights, 3081

Tel: 481 5308,

~

Fax: 481 5308.

COOL ZONE

Tel. & Fax: 459 4312

REFRIGERATION P/L

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

Opravy, konstrukce, prodej chladících zařízení

Petr Kubásek, Tel: 587 1488, Fax: 587 3754

Prague Cakes
jemné české pečivo a zákusky
Otevřeno denně od 8.30 do 5.30,
mimo pondělí a úterý.

31 BLUFF ROAD, BLACK ROCK
TEL: 589 0110

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

V. Ambrož

Tel: 715 1116

MEL: 85 - K4

I & D MOTORS

Diamond Plating
Co.Pty.Ltd.
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

Od zaseknutého plynu až po klouzající spojku.
Opravy vašeho vozu provedou Ivan a Jarda.

199 Moray Street, South Melbourne
Telefon:699 9052

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

* SAFEWAY TRAVELS*

Jt agent for LUFTHANSA, LAUDA AIR, ČSA^

r

2% PtWfr act $ 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 ----

V Národním domě 497 Queensberry Street, North Melbourne
31. prosince v 7,30 večer, poprvé tento rok hraje

orchestr Edy Zlatého
Vaň' Libor Adam. Pití k dostání u baru.
Dražba letenky Singapur-Praha-Singapur, kterou Národnímu domu věnovaly

Československé Aerolinie
bude v 11,00 hodin večer. Letenka se musí ve dražbě prodat.
Vstupné $ 32,00. Místa si zamluvte na tel: 744 1691 a 432 8246

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