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1995
1995 je letopočtem tohoto roku a
přinese padesátku prvním "babyboomers"/
kteří se narodil po druhé světové válce. Tedy
těm, kterým se v české společnosti v Austrálii
tvrdošíjně říká - mladí.
V mnoha směrech mladí skutečně
jsou. Značná část z nich dosud aktivně
sportuje, jezdí pod stany a vůbec má zájmy
srovnatelné se zájmy mladších lidí. Důvodů
pro jejich "mladost" je několik. Jeden z
hlavních důvodů je ten, že do Melbourne jich
přišlo v letech 1968-9 zhruba 1700. Třikrát
méně než těch, kteří přišli do Viktorie po válce
a po komunistickém puči. Přesto byla tato
skupina natolik početná, že se neasimilovala s
existující československou menšinou. Méně
početné
emigrační
vlny,
které
z
Československa po roce 1968 následovaly,
tento problem neměly. Osmašedesátníci se
tedy stýkali ve většině případů opět s
osmašedesátníky a se staršími, v Melbourne
žijícími Čechy a Slováky, se stýkali jenom
výjimečné.
Jedním z negativních důlsedků ztráty
kontaktu se staršími lidmi je nepřipravenost
těchto "mladých" na stárnutí. Nevidí v
každodenním životě efekt věku na osoby jim
blízké a proto je překvapí, když se běžné
úkony, dělané automaticky každý den začnou
měnit v práci a vyžadují čas i námahu.
Druhým důsledkem je, že jejich děti,
pokud vůbec znají babičky a dědečky z
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krátkých návštěv v Austrálii, nejsou zvyklé se
staršími lidmi jednat a tolerovat jejich nálady.
Ve většině případů pak nemají a nemohou mít
stejnou úctu ke starším lidem, jako ti kdo
vyrostli v normální společnosti.
Jednání z mladistvé nerozvážnosti
přestává být omluvou a je nejvyšší čas pro
nás "babyboomers" dosáhnout padesátky i
duševně a začít se starat o budoucnost.
Povinosti, které s touto dospělostí
souvisí nejsou soukromé, ale obecné. Jednou
z nich je starat se ve větší míře o Sokol
Melbourne. Každý Čech a Slovák ve Viktorii
ví, žé Sokol existuje. Ne každý si uvědomuje
jaké možnosti tato organizace má. V minulém
roce jsme začali některé z těchto možností
využívat. Uspořádali jsme šest výstav umění,
několik koncertů, naše knihovna je největší v
Austrálii i když tomu v Sydney nechtějí věřit.
Je nám nabízena pomoc od vlád Viktorie,
České i Slovenské republiky.
Prozatím lidé hlavně pomáhají kritikou.
Kritika je pro každou organizaci důležitá v tom
směru, že upozorní na to co je možné
zdokonalit. Ovšem kritik musí být připravený
navrhnout zlepšení a popřípadě sám se o
zlepšení postarat. Zde je nutné uvést několik
příkladů.
Jeden pán požádal Sokol o uspořádání
výstavy obrazů známého moravského malíře.
Měsíc před zahájením výstavy odjel na
dovolenou a obrazy nechal zamčené ve svém
opuštěném bytě a celou věc zanedbal. Horko
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Jiří Sedláček a Eva Jančíková
obchod 6 /176 Commercial Road, Prahran 3181.
Nabízíme kvalitní služby za bezkonkurenční ceny.
Tel: 510 2474, 510 8717.
Fax: 510 2482

2 Rjvarttěžko se nám podařilo dát dohromady 14
malířových prací a mohli jsme výstavu
uspořádat. Tři obrazy se prodaly. Kritika málo vystavovaných obrazů. Pro zajímavost,
vstup na všechny výstavy byl volný.
Druhý příklad se týká hudby. V
Melbourne máme tři kapely hrající naši hudbu.
Každý soubor hraje jinak a každý má jiné
složení. Všechny jsou známé vysokou kvalitou
přednesu. Přesto se ozývá kritika, že hrají
potichu, hlasitě, pomalu, rychle, česky,
anglicky. Myslím, že zvláště v případě hudby
není možné vyhovět ve stejnou dobu všem.
Doufám, že v Novém roce negativním
věcem zabráníme svou kritickou předvídavostí.

*

Byl jsem se podívat na Australian
Open. Na kurtu č. 3 bojoval Petr Korda s
Aronem Kriksteinem o postup mezi posledních
šestnáct. Přišel jsem na začátku druhého setu
a bylo vidět, že to nebyl Kordův den. Hra se
mu nedařila a dopouštěl se chyb, které ho
stály důležité body. Jednou jsem na něj
tenkým hláskem zavolal "Do toho Petře”.
Nebylo mě slyšet. Na vedlejším kurtu totiž
hráli Švédové a Němec a jejich fandové
projevovali svou národnostní hrdost hlasitým
skandováním. Čechů jsem mezi diváky potkal
několik, ale žádný se svou zemí nechlubil.

Luboš Kalia
umělecký kovář
360 Haddon Rd.

Ballarat 3352
Teľ.053 428 898

Češi tam alespoň měli vlajku, i když
dobře schovanou za vlajkami Brazílie, Maroka
a jiných tenisových velmocí. Slováci, jejichž
reprezentantka
se
probojovala
mezi
posledních šestnáct, tam slovenskou vlajku
neměli. Přitom česká a slovenská jména
dominovala na seznamu hráčů.
Svět nám bohužel nic nedluží a pokud
nebudeme schopni sami připomenout, že
existujeme, nebude o nás svět mít zájem.
Nestačí jenom dokázat, že něco umíme.
Musíme na to, co umíme, být patřičně hrdí a
svou hrdost neskrývat.
Pavel Pospíchal
o Oo
JDE O KRK!
Neprozradím žádné tajemství, když tyto
řádky uvedu sdělením, že Sokolové neměli
katolickou církev a vatikánskou hierarchii nijak
v lásce. To snad je již minulost a objektivně
musíme uznat, že během 40 let totalitního
útlaku byli katoličtí kněží a řádové sestry kruté
pronásledovaní
a
věřící
nespravedlivě
diskriminovaní. Nebudeme daleko od pravdy
domněnkou o papeži Janu Pavlu II a jeho
dominantní úloze, kterou sehrál v naleptání
východoevropských komunistických režimů a
jejich následném rozpadu. Všechno začalo v
Polsku a zmohutněním Solidarity, která by bez
podpory Vatikánu nemohla existovat.
Ať se nám to líbí nebo nelíbí, americký
týdeník TIME zvolil Jana Pavla II mužem roku
1994. Osobně si myslím, že po právu, protože
papež přes jakýkoliv konservatismus ukazuje
celému světu svou neobyčejnou morální sílu a
lidské charisma, jeho zbraní je slovo a nikoliv
meč. A tak ani my nemůžeme ignorovat

Fax: 053 428 571

Na zakázku vyrábíme kovaný nábytek,
lustry, točité schody, zábradlí, dekorativní
mříže, exkluzívni 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

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

BORŮVKY
natrhejte si sami nebo objednejte od $5/kg.
Pouze soboty a neděle nebo
zavolejte Petra na tel: 059 629 312.
Farmu najdete na první odbočce doleva na
křižovatce Melba Hwy do Toolangi/Healsville.
NATURALLY ORGANIC BLUEBERRIES
10 Crooke Road, Toolangi

BORŮVKY
Natrhejte si sami
°d 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

papežovu návštěvu Austrálie koncem ledna Sarkander. Bratrské sbory v CR napsaly
1995, i když si uvědomujeme jeho konflikt, papeži dopis, že kanonizace Jana Sarkandra,
který má s moderním světem. Jde o to, zda reprezentanta násilné rekatolizace, naruší
přijmeme Wojtylovo tvrzení, že
pouhý ekumenické vztahy. Katolická církev v ČR ale
racionalismus nestačí, aby se člověk cítil namítá, že historické materiály nepotvrzují, že
šťastný a nastolil demokratickou svobodu, a by Sarkander zlikvidoval nějaký bratrský sbor.
že teprve morálka tyto universální požadavky Jisté ovšem je, že patřil k utlačovatelskému
(a práva) uvede v soulad a v život. Jan Pavel ’ křídlu ř.k. církve. Možná, že spoluzavinil jako
přijel do Sydney k příležitosti blahořečení první posel katolického velmože zpustošení Moravy
australské blahoslavené Mary MacKillop, jejíž a účastníky stavovského povstání nebyl utýrán
kanonizace může být uskutečněna až po kvůli katolickým ctnostem. Kardinál Miloslav
dalším církevním řízení. Snad je příznačné, že Vlk ale říká, že Sarkander žil v dobé
tato Mary, narozená v roce 1842 v nábožensky a politicky velmi složité a stal se
melbournském předměstí Fitzroy, zakladatelka obětí své doby, jako mnozí jiní, kteří trpěli ať
církevního řádu Sv.Josefa od Svatého Srdce, již za katolictví nebo protestanství. Holešovský
se dostala během svého řádového života farář Jan Sarkender zemřel následkem trojího
několikrát do nepřízně církevních úřadů, což mučení útrpným právem 17. března 1620.
vedlo až k její exkomunikaci a následnému
Mary MacKillop byla hanobena, že se
omilostnění, zemřela v Adelaidě v roce 1909. nechtěla podrobit biskupskému rozhodnutí,
Šlo nepochybně o rozpornou postavu, která si Jan Sarkander byl viněn z velezrady. Uvažuji,
získala úctu obyčejného Australana a nakonec zda z těchto útržků historie vyplývá pro nás,
i neobyčejného Jana Pavla II.
Čechy žijící v Austrálii, nějaké poučení.
Nevím, zda je to pouhá náhoda či Každopádně to, že hlásání pravdy je riskantní.
nějaké vyšší rozhodnutí, o necelé čtyři měsíce
V.Donát
později přijede Svatý Otec do Olomouce, kde
o Oo
prohásí za svátého Jana Sarkandra, také
LETEM SVĚTEM
spornou postavu. Byl sice umučen již před # Informace, které Kvart minule nabídl
Bílou Horou, ale i tak čeští evangelíci se čtenářům ve věci honorářových požadavků
domnívají, že katolíci by se měli konečně advokátů v ČR, nebyly úplné. Mám dojem, že
vzdálit od někdejší snahy jezuitů a kurie zničit vyplynuly z názoru jednoho právníka, pokud
evangelictví mocenskými prostředky a tak se vím, palmare může být uspořádáno i jinak.
distancovat od katolíků, jako byl Jan Upřímně řečeno, požadavek 50 tisíc Kč jen za
seznámení s případem se mi zdá přemrštěný.
Jiný brněnský advokát požaduje zálohu 10
PRODÁM RODINNÝ DOMEK
tisíc Kč při převzetí zastoupení a pak 600 Kč
VE SVITAVÁCH
za každou hodinu vykonané práce. Při
PO RENOVACI, 3LOŽNICE, 2 KOUPELNY,
náročném a komplikovaném řízení může
BBQ AREA, ZAHRADA.
palmare vystoupit do značné výše a restituce
nemusí
ale skončit ve prospěch klienta
CENA AUD 60,000-00
TEL: (03) 366 6627
Zmíněný
advokát
pak
navrhuje jinou.
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MUDr. Alžběta Gazdíková
MUDr. Přemysl Kunz

Na rohu Canterbury Road a Heatherdale Road

RINGWOOD
nebo
3 / 91-99 Lincoln Road
CROYDON
Tel: 03 873 3016, 03 725 7119
Mobile: 018 383 569
honorářovou alternativu: klient zaplatí až po
skončení řízení, které dopadlo v jeho
prospěch, 20% hodnoty restitučního majetku.
Jestliže advokát není úspěšný, klient nemá
žádnou platební povinnost. Poznamenávám,
že ČR neposkytuje v hotovosti více než 30
tisíc Kč v případě kompenzace. Např. na
konfiškát, na kterém byla postavena továrna či
silnice, a má-li vyšší hodnotu, je rozdíl
vyrovnán cennými papíry, které někteří
advokáti přijmou jako část palmare. Stojí za
zmínku, že až na několik výjimek dnešní
advokáti v ČR prošli tuhým výběrovým řízením
socialistické spolehlivosti při přijmu na
právnickou fakultu, která byla orientována
výhradně na třídní marx-leninské právo a v
praxi pak byli považováni za prodlouženou
ruku proletářské spravedlnosti. Nemálo těchto
prokurátorů a soudců posílalo nevinné lidi do
dlouholetých žalářů a na šibenici. Nová
generace právníků teprve nyni vychází ze
škol. Málokterá profese byla za bolševika
zdiskteditována a zkorumpována tak, jako byli
právníci.

IBM
DOS, WINDOWS, W/NT, OS/2, QWIK
Komplexní řešení problémů, vývoj aplikací
pro vaši firmu nebo pro osobní použití.
Instalace, Backups, Data Securing atd.
Používáme nejmodernější technologii.

Vladimír Kolář 03 836 0440
mobile: 015 318 152

# Zdá se, že skončila éra slávy českého
tenisu. Krátce po Martině Navrátilové se
rozloučil s kurtem i Ivan Lendl. Navrátilová,
četstvě jmenovaná čestnou občankou Říčan
se na rozdíl od Mandlíkové vždycky hlásila k
Čechům žijícím mimo vlast, ale ani ona, ani
Lendl nepodporovali exilové hnutí, i když na
to měli.
# Orelská jednota v Sydney vydala k
vánocům členský oběžník a připomíná, že
1995 bude rokem Sv. Prokopa a že desetiletí
duchovní obnovy se dostává do závěrečné
fáze. Obsah a úprava tohoto čísla podstatně
předčí předchozí. Domnívám se, že to je
zásluhou P. Jindřicha Kotvrdy, který nedávno
přijel z Brna do Sydney, kde bude po dva
roky působit jako kněz české katolické
kongregace. Kromě jiného přispěl článkem o
Mary MacKillop.
# Před dvaceti lety přijel do Austrálie vynikající
český flétnista Zdeněk Bruderhans. Slyšeli
jsme ho v Melbourne na slavnostním koncertě
pořádaném k 25. výročí vydávání Hlasu
domova v roce 1977. V sextetu Mládí Leoše
Janáčka hrál tehdy i hobojista Jiří Tancibudek.
Oba působili na univerzitě v Adelaidě. Zvláště
o Brudenhansovi jsme pak dlouho neslyšeli.
Až o vánocích, na celostátní stanici ABC FM
zazněla barokní hudba, o jejíž interpretaci se
jak Brudenhans, tak Tancibudek zasloužili.
# Náš špión hlásí, že inflace v ČR má
sestupnou tendenci. Z 10.2% (září 1993)
spadla na 1.5% (září 1994). V červenci 1993
činila nezaměstnanost 2.8%, zatímco o rok
později 3.2%. Na Slovensku v těchto
termínech inflace dramaticky poklesla ze
13.9% na 0.5%, zatímco nezaměstnanost
stoupla z 12.5% na 14.1%.
# S touto zprávou souvisí i článek v britském
týdeníku The European z 15.12.94. "Why
Klaus can afford to smile". Melbournští krajané
nemají českého premiéra příliš v lásce. Oproti
jiným východoevropským postkomunistickým
politikům si ale vede velmi dobře, a to nejen
jako předseda politické strany - poněkud
napravo od středu a s důrazem na nebojácné
ekonomické reformy. ČR je dnes na dobré
cestě do Evropské unie. Praha se ukazuje
jako nejdůležitější finanční centrum oblasti a
zdá se, že tržní hospodářství je tak pevné, že

S,ua, “
Pitevtová v- 'fäeč&wntu
Sobota 25. března 19,30hod., neděle 26. března 15hod.
V Národním domě, 497 Queensberry St., N. Melbourne
Písničky v nezapomenutelném přednesu nejpopulárnější
zpěvačky Československa z
šedesátých let.
Vstupenky:
Řady A, B, C, D, $ 25-00, penzisté $ 22-00,
Ostatní sedadla $ 20-00, penzisté $ 18-00.
Objednávky míst na tel: 432 8246 nebo 744 1691.
Paní Pilarová mezi námi zůstane po představení.

nepotřebuje již pomoc ze Západu.
# V programovém bloku 25. prosince,
považovaný
sdělovacími
prostředky
za
nejcennější v roce, byl na SBS promítán
český film z roku 1993 Nesmrtelná teta.
Jestliže
chválím
postkomunistické
hospodářství ČR, jakost tohoto filmu řadím na
zcela opačný konec a k televiznímu přenosu v
Austrálii mám místo komentáře jen otázku:
proč?
# Ruskou básnířku Marinu Cvetajevovou
přibližuje inscenace Marina-Putování ke konci,
jež měla premiéru na konci minulého roku v
pražském divadle Labyrint. Autory textu jsou
Dáša Bláhová a P. McGillick, oba ze Sydney.
Pražská televize také ve stejnou dobu
promítala medailon s Bláhovou, která hovořila
o svém životě a práci v Austrálii a dojíždění
do Prahy, kde má nepochybně lepší podmínky
ke své herecké činnosti.
# Jiří Hodač, který žil v Melbourne, kde
vydával velmi úspěšný exilový měsíčník
Panorama, je nyní ředitelem českého oddělení
rozhlasové stanice BBC v Londýně. V
polovině listopadu navštívil Brno, kde na
Masarykově ulici v prostorách prodejny
Melantrichu otevřel informační centrum a
stálou prodejní výstavu BBC. Pokud vím,
takové středisko nemá BBC ani v Austrálii. To
brněnské je nepochybně unikátní nejen pro
ČR, ale celou střední Evropu.
# Dr. Vlastislav Chalupa, významná osobnost
poúnorového exilu a aktivní člen Čsl. národní
rady
americké,
Rady
Svobodného
Československa atd., vyznamenaný čestným

doktorátem Masarykovy univerzity v Brně
dnes pétasedmdesátiletý a žijící v USA, byl
obviněn ze spolupráce s StB od roku 1947. V
roce 1958 pak chtěl na "orgána" (spojku s čs.
orgány) zavolat americkou policii a tak StB s
ním přerušila kontakt. Ačkoliv se to zdá
neuvěřitelné, lustrační postup by musel
probíhat podle Zákona trestního o zločinech,
přečinech a přestupcích ze dne 27.5.1852.
# Věra Chytilová patřila mezi mladé filmové
režiséry,
kteří
proslavili
Barrandov
v
dubčekovské éře. Po srpnu 1968 mnozí z
nich emigrovali
(např.
Miloš
Forman).
Chytilová, které Husák zabránil ve filmování,
se dala na pokání a napsala na Hrad
ponížený dopis, že se polepší ve smyslu
SEZNÁMENÍ
41 y.o. profesionál male, unattached, never
married would like finally to setle down.
I am seeking a genuine lady who would like
to share the good and the bad things in life
with me.
I go for the old fashioned values and so the
character and heart are more important then
the looks.
I enjoy a good conversation, music, cinema,
travel.
I am presently living in Slovakia but am ready
to relocate to Australia to join lady of my
dreams.
Please write on adress of National House,
497 Queensberry St., N. Melbourne 3051.
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socialistické reality. Uvedla, že nic jiného než
režírovat neumí a nic jiného ani dělat nechce.
Tento trapný dopis tehdy uveřejnil jak exilový
tisk, tak v překladu
anglický měsíčník
Encounter.
Chytilová
kandidovala
v
komunálních volbách za nátlakovou skupinu
Pražáci Praze a dostala se do zastupitelstva
Prahy. Před několika dny jsem dostal dopis, z
kterého cituji: "Ta režisérka Chytilová je také
číslo. Jak může tak nadává, Havel podle ní
zlikvidoval
českou
kinematografii.
Ale
takových proroků krizových vizí je tady víc,
hlavně těch, kteří touží po socialistických
pořádcích, aby stát vše financoval bez rizika
vlastního podnikání.”
# Koncem loňského roku to bylo 75 let od
tragické smrti generála Milana Rastislava
Štefánika. Ze Slovenska přijela do Tichomoří
studijní skupina pátrající po památkách, které
po sobě Štefánik zanechal při svém
vědeckém
(astronomickém)
pobytu
v
Polynézii, kde na Markézách s českými
přistěhovalci založil plantáže, které měly
finančně podporovat jeho činnost, např.
pozorování zatmění slunce na souostroví
Tonga vr. 1911.
V Papetee výprava odhalila Štefánikovi
pamětní desku a v jeho stopách pak navštívila
i Nový Zéland a Austrálii - kolej sv. Ignáce v
Sydney.
# Jacqueline Onassisová vyzvala v roce 1990
českého autora Petra Síse, žijícího s
manželkou (filmařkou) a dvouletou dcerou v
Novém Yorku, aby napsal knihu o Praze. Nyní
vychází pod názvem "The Three Golden
Keys". Je to poslední publikační projekt, který
Onassisová před svou smrtí realizovala. Sis
koncipoval svoji knihu jako vidění o Praze v
rovině dítěte. To zejména ocení čeští rodiče
žijící v anglicky mluvících zemích, kteří chtějí
přiblížit naše hlavní město svým dětem.
# Spisovatele Ivana Klímu známe po řadu let.
U Škvoreckých v Torontu vydal Moje první
lásky, Milenci na jednu noc. Jeho divadelní
hry se hrály v mnoha překladech po celém
světě. Nyní můžete dostat v melbournských
knihkupectvích u Pinguina vydanou My
Golden Trades (Moje zlatá řemesla). V
londýnském nakladatelství Granta Books
vychází jeho "Waiting for the Dark, Waiting for
the Light”. Je to román o filmovém režiséru
Pavlovi v komunistické a postkomunistické
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Peter Strich
STAMPS & COINS
MYER STORE 5th Floor
295 Lonsdale St.
tel: 03 661 2945
.
•
•
•
.
•
.

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

VÝKUP A PRODEJ 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
Praze. Hlavní postava v podstatě symbolizuje
to, co můžeme nazvat národní schizofrenií. V
Beckettově "Čekání na Godota" tulák zápasí
se svou botou, jak ji sundat z oteklé nohy.
Když se mu to podaří, prohlásí - nyní jsem
šťastný. Jeho kumpán říká - Co budeme dělat
dál, když jsme šťastní. Klíma ve své knize se
ptá podobně.
• Kancelář prezidenta republiky oznámila, že
v soutěži o výtvarné řešení státního
vyznamenání Řád bílého Iva, získal první
místo M. Vitanovský, dále byly vyhodnoceny
na výtvarné řešení Medaile za hrdinství a
Medaile za zásluhy. O to, jak bude vypadat
řád TGM není dosud rozhodnuto. Nové či
obnovené řády budou vládou České republiky
poprvé udělovány k 28. říjnu 1995.
IP
oO o
VZTAHY MEZI ČECHY DOMA A
ČECHY V ZAHRANIČÍ
DENNÍ TELEGRAF, 12.12.1994
Porážka centrálních mocností v první světové
válce a pád nacismu ve válce druhé byly v
našich zemích přijaty také jako politický triumf
české a slovenské emigrace. Muži 28. října
1918 čekali na její pokyny a oddaně je plnili:
Masaryk, Beneš a Štefánik byli oficiálními
hlavními
tvůrci
československého
státu,
zatímco politikové, kteří zůstali doma, byli v
prvních letech republiky vystaveni přímému

'■ ‘Wtet&Muw
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Ve čtvrtek 19. ledna 1995
tragicky zemřela paní

krůtě omezeným navrácením zabaveného
majetku, vázaným dokonce na trvalý pobyt v
republice, dokud Ústavní soud tuto podmínku
nezrušil.
Řekl jsem kanadským krajanům, že
nebo nepřímému podezření protiemigrantské
z kolaborace s trauma v české politice
habsburskou monarchií. Většinou za války nevidím. Stopy tohoto traumatu však existují v
přinejmenším
podepsali známé protima- jednotlivých postojích a jako pokleslá a
odezva žijí na české ulici.
sarykovské a protiemigrantské prohlášení, i zděděná
Komunistická propaganda dovedně zneužila
když pod zřejmým tlakem.
Analogicky popisuje Jiří Voskovec v tylovských pohádkových her, které odchod
roce 1956 ve svém slavném rozhovoru s Čechů do světa líčily jako charakterovou
Pavlem Tigridem, jak kolaborantsky se mu po slabinu a návrat domů jako životní prozření,
poválečném příjezdu do Prahy jevili jeho provázené moudrou rezignací na riskantní
krajané a známí - jak musel být z tohoto umělecké a jiné cíle. Protikomunistický horlitel
zkresleného pohledu vyléčen. V každém Victor Dyk byl omilostňován a citován, aspoň
případě však politiku po roce 1945 na pokud jde o jeho memento pronášené
československém území měli v rukou Češi a Matkou-vlastí k synovi: "Opustíš-li mě,
Slováci, kteří přicestovali z Londýna a Moskvy nezahynu. Opustíš-li mě, zahyneš."
Emigranta
zobrazovala
tato
- a domácí odboj prožíval oprávněné pocity,
že byl opomenut. Komunistický puč v roce propaganda jako zištného darebáka. Na rozdíl
1948 je překryl novou, daleko hrubší křivdou a od Polska nebo Madarska byla u nás daleko
úspěšnější. Na torontské besedě jsem si
dal na ně víceméně pozapomenout.
Tato reminiscence je jen rámec úvahy zároveň znovu uvědomil, že aktivnější,
o dnešním vztahu mezi Čechy v zahraničí a vynalézavější i chápavější musíme být při
Čechy domácími, rozhodně k ní neposkytuje vzájemných rozpravách s krajany my, domácí.
přesný klíč. Pravda však je, že ačkoliv Naslouchal jsem například kanadské češtině:
politický boj vedený poúnorovou i posrpnovou samozřejmě zachovává znaky řeči, jaká se u
emigrací významně působil na vnitřní odpor nás používala v době odchodu mluvčího.
proti totalitnímu komunistickému režimu a Mnozí krajané o nás přemýšlejí v kategoriích
mnozí její představitelé se stali legendou a historickéh analogie a absolutní spravedlnosti,
vstoupili jako hrdinové do národních dějin, a ze světového odstupu soudí, že o původním
převrat v listopadu 1989 a jeho politické domově vědí víc a lip než my. Dlužíme jim
důsledky převzali do svých rukou nositelé výstižnější zprávy o tom, co děláme a proč - a
tuzemské rezistence, at už známí disidenti jak vůbec žijeme. Porouchané charaktery,
ryze
majetkovým
nebo
nebo zcela nové politické talenty, objevivší se determinované
nevyléčitelně nenávistným pohledem
na
jako aktivisté Občanského fóra.
politické
i
soukromé
osudy
své
i
cizí
a
jejich
Pokud se pamatuji, první kritický hlas,
který ostře negativně
hodnotil
průběh projevy, by nás neměly mýlit ani odradit. Jsou
takzvané sametové revoluce, zazněl z Paříže stejným dílem jako mezi krajany zastoupeny i
z úst českého radikálně socialistického mezi námi doma.
Milan Uhde, předseda parlamentu.
historika. Vyčítal zejména Havlovi nerevoluční
způsob převzetí moci. Ozvěny takového
HLEDÁ SE BOHDAN LIŠKA
hodnocení se ozývají dodnes i na české půdě,
narozený 1946 v Karlových Varech, do
ale zejména mezi zahraničními krajany. Mám
Austrálie přijel pravděpodobně po roce 1978.
v čerstvé paměti letošní listopadovou besedu
Jakékoliv informace sdělte prosím na
s nimi v Torontu. Museli jsme vyslechnout a
adresu:
vyvracet dvě nejtěžší výtky: proč jsme podle
Vlasta Lišková
osvědčeného
denacifikačního
vzoru
Budovatelů 265/2929
neprosadili parlamentní zákaz komunistické
434 01 MOST
strany a proč jsme ty, kdo před listopadem
CZECH REPUBLIC
1989 opustili Československo, znevýhodnili
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NÁROD SOBĚ
týdeník a nadace

poštovní styk:
Národ Sobě
P.O.BOX: 26
149 00 Praha 415
Czech Republic

Na Míčance 53
160 00 Praha 6
Česká republika
3

i

Váýení Je/iajané,
doaolnjeme 4-i Vái oiloud a páedloýit Vám peajeJet domou-ú peo ieniosap (dále jen Obš) nadace -

f&nndation "Jidead dole ",

pobýváme te- hu^nanitáoní činnoiití a lehem daluý cinnoiti jÁ-me měli jiý dada uý/ýnamných
pe-oje/dú. Výhledem k ýmapauání átuace na ýáJelade poýadauhú exulantů- poradujících

informace a- moýnoět-i náueala- do u-laiti jÁ-me ýp/iaco-oali náí p/iojeht. fide o p/iojeJel o neJeollJea

uariaantách, tabýe Jeoýdij má moýnoát iě aiýViat ua-rianuc, Jeteeá je pAo nej nejaijJiodnějáí, ale
hlaane J-o-mpleaním dedením.

Venta psiojeld Vám ýoÁíláme, jelileoý láme ý mi-niÁleoitua ýahraničí 0(1 ftelené má náí pnojeJel Je

diipaýici, audah nemúýe- jej oficiálně ýadtítit), ýe ýdutýujeíe Jzeajamj a tudíý lupěte mohli pňedal
infon-mace ý p/iajelel-ú meýi Je/iajamý a to perpadně uueáejnením u- JeÁOýanileých informacích.
d úctouNadace, jako nezisková organizace
(non profit organisation) na základě své
filosofie hodlá vybudovat celý komplex
domovů pro seniory na území ČR a to ve
dvou základních variantách:
1) domovy pro krajany
2) domovy pro cizince (cizí státní příslušníciIze i pro krajany).
U obou těchto typů domovů pro
seniory hodláme vybudovat tříetapový systém.
a) Pro samostatně pohyblivé - s lékařským
dohledem
b) upoutané na lůžko s intenzivní péčí
c) na bázi hospice
Vy jako krajané máte v podstatě
možnost využít obou typů DS. V případě typu
pro krajany si hradíte pobyt zcela sami. V
případě pobytu pro cizince část nákladů hradí
za Vás danný stát/město.
Vzhledem k tomu, že potřebujeme
vybudovat databázi, abychom mohli optimálně
budovat DS dle Vašich požadavků žádáme
Vás o poskytnutí informací.
Požadované informace:

Múi&dav- d-aaoát
pneÁident.
jméno a příjmení, datum narození, státní
občanství, stav... máte povolení k pobytu v
ČR, vztahuje se zdravotní pojištění i na ČR,
případně jiný způsob finanční garance....
chcete být v DS natrvalo... chcete využívat
výměných pobytů v DS - v rámci smlouvy i
mimo DS, máte penzi, která pokryje náklady,
či jiný zdroj... chcete manželský pokoj,
jednolůžkový,
atd.
preferujete
českou
stravu/místní, oblast, město, hory apod.
případně konkrétní místo... nejbližší termín
kdaybyste chtěli využít DS. Váš zdravotní
stav, máte pro kontakt příbuzné v ČR???
Informace zasílejte na nadace Národ Sobě
BOX: 26, 149 00 Praha 415, Czech Republic.

UPOZORNĚNÍ: Nadace Národ Sobě není
známá ani Kvartu ani Sokolu Melbourne.
Vyžadované informace jsou osobní a
důvěrné. Pokud se rozhodnete je předat
měli by jste se přesvědčit o poctivosti a
bezúhonosti organizátorů.
Pavel Pospíchal

Kvart 9
minulé finanční období velmi úspěšné. Bylo
schváleno, aby výbor i nadále pokračoval v
dobročinné práci se zřetelem na finanční
příspěvěk k bytovým jednotkám pro starší
občany, budou-li realizovány.
Odstupující výbor byl jednohlasně zvolen a ku
spolupráci ve výboru se přihlásil F. Rosenfeld.
Za výbor M. Soust.

So^oĹs^é
faden 1995
Gymnastika se v Melbourne stále
pěstuje a s radostí oznamujeme, že
dvanáctiletá Zuzanka Vondráčková se umístila
jako druhá na mistrovství Viktorie kategorii
"Open".
V Melbourne právě probíhá tenisový
turnaj Australian Open. Čeští a slovenští
reprezentanti přišli k nám do Národního domu.
Podle státní i národnostní příslušnosti patřili
Češi a Slováci k nejpočetnější skupině turnaje.
Mimo tenisu se ve Viktorii pořádalo
Mistrovství světa v plachtění na Rogalově
křídle (hang gliding). Bohužel se čeští
reprezentanti (byl mezi nimi mistr světa Ing.
Suchánek)
do
Melbourne
pro
velkou
vzdálenost nedostanou.
Jsme poněkud pozadu se
dárců.
Dary na Sokolský list:
$20 T.B.Dostál
M.aB. Valíš
G.aL.Šebek
$25 G.aA.Macák
$10 J.Vilémová
M.Holub
$20 E.Koždál
M.Paldus
$20 Pavlíčkovi
J.aP.Smítka
$10 Dr.A.Brichta
Dr.K.Eliáš
$20 F.Nový
L.Brežný
$15 C.aR.Skaper
M. Hruška
J.aM.Čech
$20 V.Horyna

Dary na Národní dům:
G.aL.Šebek
$25 J.aM.Čechovi
$25 M.Černá
E.Skružná

jmény

$10
$50
$50
$20
$4
$10
$20
$20
$15

$20
$20

M.Lohniská k uctění památky svéh
manžela $ 100-00 na Národní dům.
Všem dárcům srdečně děkujeme.
Slávka Kollárová, jednatelka.
•
Dostali jsme dopis od M.Sousta se žádostí o
doslovné otištění:
Na valné hromadě Č.O.D konané 7/12/94 byly
přijaty referáty funkcionářů a přítomní shledali

MAZUR

CARGO SERVICE

21 Dinnel^St. West Sunshine 3022

Do Čech, na Slovensko
balíčky $ 4-00 za každý kg
V ceně je započítáno:
• Vyzvednutí u odesílatele
• Doručení do domu nejpozději do 9. týdnů
• Pojistka do výšky $ 200-00
• Neomezená váha

Tel: 366 5132

Tel/Fax: 363 5132

Generální konzulát České republiky
169 Military Rd., Dover Heights NSW 2030
Tel: 02 371 8877
Poslal tyto zprávy:
• Informace k návratu českých občanů k
trvalému pobytu do České republiky
• Podání žádostí cizinců a trvalý nebo
dlouhodobý pobyt
• důchodové zabezpečení a podmínky pro
přiznání důchodu při trvalém návratu do
ČR
• Rozhodnutí Ústavního
soudu
České
republiky k zákonu o mimosoudních
rehabilitacích
• Odškodnění obětí nacistické perzekuce
• Ukončení platnosti československých pasů
• Zrušení zvláštních víz pro krajany
• Individuální dovoz osobních vozidel do
České republiky
• Platnost cizozemských řidičských průkazů
na území ČR
• Překlad řidičských průkazů v Austrálii
• Bankovní spojení hlavních australských
bank s Českou republikou
Bližší informace můžete získat bud přímo v
konzulátu na tel: 02 371 8877 nebo v
Národním domě na tel: 03 329 9922, 03 432
8246.
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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
Kompletní domovní údržba a renovace.

Tonda Šrom
0207

Tel: 701

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

Vladimir Kapusta A.R.A.I.A
M.A rch. (Czechoslovakia)
M. LArch. (Melbourne)

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

Tel : 481 5308,

COOL

Fax: 481 5308.

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 Seruices

Provedu veškerou práci kolem
vašeho domu a zahrady

V. Ambrož

Tel: 715 1116

MEL: 85 - K4

r&Ď flOTORS

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

UNOR 1995 ZABAVNY VEČER PLHY
HUMORU, PÍSNIČEK A ZAMYŠLENÍ

S PEPOU FOUSKEM

„

SYDNEY
EZeCHOSťOWWC ■

v Sokolském národním domě
v sobotu dne 11.2.95 ve 20 hod
Předprodej vstupenek:
p. J. Zahrádka po 18. hod tel. 528 7928
a při společenských akcích v Sokolovně.

MELBOURNE
ve Phoenix Theatre Elwood
v sobotu dne 18.2.95 ve 20 hod
Předprodej vstupenek:
BOHEMIA TRAVEL J. Sedláček
tel. B.H. 510 2474

ADELAIDE
v Československém klubu
v sobotu dne 25.2.95 v 19 hod
Předprodej vstupenek:
p. Z. Jiránek tel. A.H. 263 8218
a při společenských akcích v klubu.
Telefon do klubu: 346 4181

O tom, co se děje kolem něho píše celý život.
Mnozí si jej jistě pamatují z poslední návštěvy.
Po velmi úspěšném turné Kanadou a
Amerikou

vystoupí již podruhé u nás v Austrálii.
Vstupenky $20

pro penzisty za $16

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost
C P.D & V.W.

a SAFEWAY TRAVE L y

JKLagent for LUFTHANSA, LAUDA AIR, ČSA~

>>
r

Do- "PnaÁcf, ad $ 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.

První Letní

322 Little Lonsdale Street
MELBOURNE 3000
Tel: (03) 6708420
----- Fax: (03) 670 8812 ----

zÁbAVA

4. února v NárocInim doMĚ 497 OuEENsbERRy St., NortLí MeLBourne
ZAČÁTEk V 7, 50 VEČER. VEČERE JE k doSTÁNÍ od 6,50.
Hraje

STUDIO 4

VsTUpNÉ $ 10'00, PENZISTÉ $ 8'00.
Piti j’e k dosTÁNÍ u Baru za sokolské CENy.
VElkývýbĚR ČEských piv: PIzeň ľrqueII, GamBrínus, BudvAR, Starovar.
Obj'EdNÁvky míst na teI:452 8246 NEbo 744 1691

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