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JAK SE DAŘÍ
První, co jsem se naučil v bonegilské
škole angličtiny, kde mne připravovali na život
v Austrálii, byly neužitečné fráze jako "English
is easy" a "Tennis is a game". Teprve potom
přišlo to, bez čeho se dospělý člověk v
Austrálii neobejde. "How are you" dohromady
s papouškovanou odpovědí "Very well, thank
you". Obě fráze mi připadaly nesmyslné a v
mnoha případech jako vměšování úplně cizích
lidí do mého soukromí. Konečně, co je komu
po tom, že jsem byl vytržen ze země, v které
jsem měl kořeny, a že jsem se duševně
houpal
mezi
sebevraždou
a
pocitem
obrovského štěstí. I kdybych chtěl svoje pocity
někomu vysvětlit, mé jazykové schopnosti mi
to nedovolily. Proto to věčné "How are you?"
a od našich krajanů "Jak se daří?" mi šlo na
nervy a vymýšlel jsem odpovědi v mnoha
případech neslušné. Hlavně proto, abych
nemusel odpovědět naučenou frází.
Vzpomněl jsem si na tyto pocity
nedávno. Návštěvník z Čech si stěžoval na to,
jak Australané povrchně předstírají zájem o
pohodu někoho, s kým se setkali poprvé a
pravděpodobně naposledy. Odpovídal trochu
nazlobeně, asi tak jako já před pětadvaceti
lety. Uvědomil jsem si, že i já dnes říkám
každému s kým se setkám "Ahoj, jak se
máš"?
Stal se ze mne Australan. Převzal

jsem
množství
australských
zvyků
a
manerismů, které ze mne Australana dělají.
Nejen se ptám známých, s kterými se setkám,
jak se jim daří, ale dávám se do řeči s lidmi
mně naprosto cizími jenom proto, že oba
považujeme za důležité si popovídat o počasí,
o tom jak Angličané hrají criket, nebo o ceně
suvenýrů na Victoria marketu.
Po dvaceti pěti letech vím, že zájem,
který o blahobyt nebo nesnáze svého bližního
Australan projevuje, není povrchní. Jedním z
důvodů této starosti jsou nepříznivé životní
podmínky, které v Austrálii vítaly první
usedlíky. Prudké změny počasí, písečné
bouře, povodně nebo rozsáhlé požáry, jsou v
Austrálii pravidelným jevem. Drsné životní
podmínky v Austrálii jsou také příčinou vysoké
úrovně státního sociálního zabezpečení.
Australské federální i státní vlády ví, že je
potřeba dokonalé záchranné sítě i pro ty, kteří
se dostanou do nesnází vlastní vinou nebo
předvídatelnými životními změnami.
Starost těchto vlád o blahobyt obyvatel
Austrálie se odrazila i v nabídce spolupráce
při plánování výstavby krajanské vesničky. (O
vesničku je zájem a v nejbližší době
ustanovíme organizační výbor složený z těch,
kteří se chtějí zúčastnit plánování a výstavby
krajanské vesničky, nebo ve vesničce chtějí
bydlet. Kdo se chce přidat volejte prosím na
432 8246).

^BOHEMIA TRAVEL®
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
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Před
rokem
nebo
dvěma
byla
vyhlášena světovou organizací cestovních
kanceláří soutěž o to, které město HG Světě jG
nejvhodnější k žití. Kritéria byla dost přísná a
města získávala body za podnebí, kvalitu
bydlení, dokonalost služeb, bezpečnost a další
hodnoty
nutné k spokojenému
životu.

Všechna slavná a známá města světa se
umístila za Melbourne.
Když na otázku "jak se daří?"
odpovíme "Very well, thank you" máme spolu
s ostatními Melbourňany důvod nepovažovat
tuto standartní odpověď za frázi, ale pravdu.
Pavel Pospíchal

Středa 29. března 1995

Návštěva Václava Havla, prezidenta České republiky v Melbourne.
Prezident Václav Havel s paní Olgou Havlovou přijede do Melbourne na necelých 24
hodin. Ve středu 29. března, kolem 6. hod večer (čas ještě není přesně ustanoven) se
prezident setká s melbournskými krajany. Setkání bude v North Melbourne Town Hall, na rohu
ulic Errol a Queensberry.
Každý kdo má zájem může přijít. Pronajali jsme North Melbourne radnici proto, aby co
největší množství krajanů mohlo prezidenta pozdravit. Není potřeba pozvánek, členských
legitimací, klobouků, karafiátů v klopě ani jiných poznávacích znamení. Všichni bez rozdílu jsou
vítáni.
Prezidentova návštěva je koordinována s Victoria Police, která má na starost
bezpečnost jak prezidenta, tak návštěvníků z řad krajanů. Policie nás proto požádala, abychom
zjistili pravděpodobný počet návštěvníků. Z toho důvodu je nutné, aby každý kdo plánuje se s
prezidentem a paní Havlovou setkat napsal na přiložený formulář svoje jméno, popřípadě jména
těch kdo se k němu přidají, formulář vystřihl a poslal na adresu Národního domu.
Před příjezdem prezidenta Havla si budete moci v radnici koupit chlebíčky a pivo nebo
limonády. Po odchodu prezidenta, budeme pokračovat volnou zábavou.
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Adresa:
Národní dům, 497 Queensberry Street, North Melbourne, 3051

JAZYKOVÉ ZÁKAMPÍ
Za bolševika se zaváděly změny kde se dalo i
nedalo, samoděržaví ovlivňovalo i český jazyk
jeho odtržením od tradičního vývoje a to ve
službách systému, který se pokoušel podrobit
celý národ moskevské diktatuře. Měla k tomu
sloužit i čeština, měla být servilním nástrojem
vedoucím k úplnému podřízení, proto se naše
mateřština tak rusifikovala. Z presidenta se
stal prezident, ze zkumavky na odchyt
semene
při
umělé
inseminaci
skotu
semjaprijomnik,
docházelo
k
bestiálním
absurditám.
Moderní
čeština
měla
vznikající
příručky. V roce 1937 vyšel u Borového
Slovník jazyka českého od P. Váši a F.
Trávnička. Ve čtvrtém vydání v r. 1952 byl již
jako autor uveden jen F. Trávníček. Člen
československého synodu a profesor češtiny
na brněnské průmyslovce P. Váša nebyl
prokádrován a F. Trávníček se stal rektorem
brněnské univerzity. Byl to takový moravský
rudý děd (ve stopách tehdejšího ministra
školství Z. Nejedlého). Úprava českého
pravopisu někdy v roce 1957 pak způsobila,
že Vášův-Trávníčkův slovník zestaral a od
roku 1960 do r. 1971 vycházel čtyřsvazkový
Slovník spisovného jazyka českého a dal
uživatelům češtiny znamenité slovníčkářské
dílo,
i
když některá
hesla již byla
poznamenána marxistickou ideologií. Volání
po praktické a jednosvazkové slovníčkářské
příručce pak vyústilo v roce 1978 ve vydání
800 stránkového Slovníku spisovné češtiny
pro školu a veřejnost. Některá hesla se
odlišila od Pravidel českého pravopisu, ale i
tak 150 tisíc výtisků bylo brzo vyprodáno a
další vydání nevycházelo, přestože slovník
dobře sloužil těm, kteří potřebovali poučení a
chtěli se vyjadřovat správně česky. Tehdejší
ředitel Ústavu pro jazyk český byl horlivým
služebníkem komunistického režimu a v roce

CESTOVÁNÍ

21 letá Čecho-melberňačka hledá za
účelem cestování po Evropě jednu i více
mladých společnic (společníků). Červenčervenec-srpen 1995. Tel.: 700 2521.

1983 zakázal další vydání tohoto slovníku,že
na něj slyšel kritiku tajemníka sekretariátu
KSČ (ve stopách Stalina - odborníka na vše i
ostatní, od pěstování tlustoocasých ovcí až po
pravopis). Proto si Čech nemohl koupit po léta
slovník vlastního jazyka. Po listopadu 1989
bylo nutné druhé vydání slovníku doplnit,
uvést je do shody s novými Pravidly českého
pravopisu
a
zbavit
některá
hesla
komunistického nánosu. V roce 1993 pak
situace byla zkomplikovaná diskusí o nové
pravopisné úpravě.
Dnes je konečně - po 16 letech - na
knižním trhu druhé vydání Slovníku spisovné
češtiny pro školu a veřejnost. Je to dílo, které
je hodno spisovné češtiny. Obsahuje více než
24 tisíc hesel, v nichž je hnízdováno víc než
45 tisíc odvozenin a slovních spojení a
zachyceno 63 tisíc významů. Je samozřejmé,
že jednosvazkový slovník nemůže úplně
obsáhnout celou slovní zásobu, ale najdeme v
něm
spolehlivé
výklady
významů
a
významových odstínů, takže i náročný uživatel
může být spokojen. Slovník stojí 350 Kč, zdá
se to být mnoho, pro nás to znamená něco
kolem 17 australských dolarů, to si snad
můžeme dovolit.
Slovník má pro nás neobyčejný
význam. Musíme si přiznat, že žijeme po léta
odrtženi od zdrojů naší mateřštiny a jestliže se
chceme v ní správné vyjadřovat, pak vhodná
příručka je nevyhnutelná. Z pohodlnosti a
neznalosti dochází ke zkorumpování a
zmrzačování naší vyjadřovací schopnosti v
mateřském jazyku, zapomínáme i na základní
pravidla pravopisná a tvaroslovná, ztrácíme cit

Vaši rodinní lékaři
*
*

MUDr. Alžběta Gazdíkova
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

4 Evart
pro volbu správných výrazů, stylistickou
charakteristiku a stavbu české věty.
Omluvu, že nám naše krajanské okolí
zde rozumí, i když nerozlišujeme měkké i a
tvrdé y, s a z, že drajvujeme káru a že
putujeme on (přibíráme na váze!) neuznávám.
Tak jako se pokoušíme mluvit a psát
správnou angličtinou, tak bychom se měli
snažit respektovat i mateřský jazyk. Je to
jedno z nejpevnějších pojítek se zemí, z které
jsme vzešli.
V. Donát
o Oo
PSANÍ PRO RADOST
Aleš Nebeský
V posledních několika měsících - nepochybně
jen
pouhou
shodou
okolností
při
reminiscencích s přáteli padla otázka, proč
jsem vlastně od příchodu do exilu začal psát
a s různými přestávkami v psaní pokračoval.
Nedávno jeden z lidí, kterých si vážím,
poznamenal, že již delší dobu ode mne nic
nečetl. Samozřejmě mě to potěšilo a i trochu
zalichotilo, ale i z jeho poznámky jsem,
možná chybně, vycítil opět ono "proč".
Profesionální pisatel si podobnou
otázkou hlavu neláme - psaním se živí.
Ostatní psavci mají zcela jistě celou řadu a
roztodivných
důvodů.
Vedle
politování

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 OCENĚNÍ 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

hodných grafomanů, lidé píší z touhy se
proslavit a vidět své jméno vytištěné černě na
bílém (či i obráceně), jiní píší z přesvědčení,
že nebudou-li psát, ochudí svět o svůj geniální
přínos k světové kultuře (politice, vědě a kdo
ví k čemu ještě) a nebo i proto, protože
skálopevně
věří
ve
svojí
intelektuální
povinnost - jako oni pověstní inženýři lidských
duší - přinášet světlo zatemnělým masám. Na
druhém konci tohoto spektra jsou pak lidé
píšící pro psaní, píšící protože jim to jinak
nedá, a jen málo jim záleží na tom, zda co
napíší spatří světlo světa. To jest do doby, kdy
zjistí, že pro své další psaní potřebují
konfrontaci se čtenářem a tím se pak stanou
profesionály. Důvod proč já začal psát patří
někam doprostřed. Začal jsem psát ze vzteku
a bezmoci. V naději, že se možná ozvou
spřízněné duše a že snad, možná, by se dalo
proti bolševikům, jejich estébákům a tankům
tady odtud, z exilu něco dělat. Bylo to naivní a
snad i pošetilé, skutečností ale je, že jsem
několik spřízněných duší našel. A tak jsem u
psaní zůstal. Nepravidelně, protože jako
amatér (jak by bylo krásné kdyby bolševici
měli bývali pravdu a exilová činnost by byla
bývala podporována CIA), jsem sedl a začal
psát jen kdykoliv mě něco popudilo nebo
naplnilo zoufalstvím, a usoudil jsem, že i
někdo další by se měl popudit a naplnit
zoufalstvím. Bylo-li to k něčemu dobré se
nikdy nedozvím, ale po každém psaní se
ulevilo mému svědomí, že jsem alespoň něco
udělal. Pak přišla revoluce a důvod mého
exilu zmizel. Z mnoha různých důvodů jsem
se jako exulant domů nevrátil a stal jsem se
krajanem. Pominul tím i důvod ku vzteku a
bezmocnosti. Přesto jsem ale začal psát.
Tentokrát z radosti a úžasu nad pádem
bolševiků, který jsem sice považoval za
nepochybný, ale o kterém jsem nevěřil, že se
ho dožiji. S pádem bolševiků se ovšem
okamžitě objevila stará otázka - jaký bude
nový stát a jak se lidé vyrovnají, či budou
moci a schopni vyrovnat, se čtyřiceti lety
vlády bolševiků? Nezbylo mi, než si nasadil
brýle skepticismu, vycházeje z vědomí, že
politika je uměním možného a že po čtyřiceti
letech "totáče" (jak se doma přiléhavě říká),
tak příliš toho "možného" asi přece jen

nebude. Priznám se, že jsem se neprestal
divit nad tím, jak moje rodná zem si téměř
neuvěřitelně dobře začla počínat. A tak jsem ted již jen pro radost - psal dál. Jenže... Ono
je vždycky nějaké to jenže. Víc a víc jsem
začal zjištovat, že se poněkud se svou radostí
liším od velké - jak se mi zdá - části mých
krajanů. Je samozřejmé, že ne všechno je
doma ideální - nikde není vše ideální.' Je
samozřejmé, že je mnoho věcí, které si
zaslouží kritiky - všude je hodně věcí, které si
kritiku zaslouží. To přináší normální život v
každé normální zemi. (Až se za banálnost
těch posledních třech vět stydím). ’Jenže’ se
najednou začly ozývat hlasy, že bolševici jsou
tam dál, že se nic nezměnilo, že náš "exil"
nekončí. Světe div se - nejvíce to slyším od
lidí, kteří za bolševiků nechtěli mít s exilem nic
společného a také od těch, kteří se odmítali
veřejně proti režimu jakkoliv angažovat,
protože si kdysi upravili poměr a "zaplatil jsem
jim za pas a oni by mi pak třeba nedali
vízum".
A tak se přiznám - začal jsem
dostávat vztek. A ze vzteku se mi už psát
nechce. Přesto ale tohle osobní vyznání píši a
ani nevím vlastně proč. Možná, že přece jen
jsem grafoman.
o O o
LETEM SVĚTEM
# V lednu přijel do Sydney z Londýna česky
mluvící dirigent Sir Charles Mackeras, aby řídil
premiéru
opery
Leoše
Janáčka
Káťa
Kahanová, podle Ostrovského románu Bouře.
Celou operu také přenášela celoaustralská
rozhlasová stanice ABC FM. Komu se zdál
tento tolstojovský příběh a hudební zpracování
příliš pochmurný, necht si zaletí do Mnichova,
kde právě dávají Janáčkovy Příběhy pana
Broučka. Tento bodrý pražský občan po
posilnění ve vinárně Na Vikárce vás vezme
třeba na Měsíc.
# Začátkem tohoto roku vychází péčí
Moravského zemského muzea Památník
Leoše Janáčka, do kterého od října 1927
skladatel zaznamenal důvěrné postřehy a
notové záznamy z devíti návštěv Kamily
Stoslové v Písku. Byla to žena, která během
jedenáctiletého
přátelství se
stárnoucím
Janáčkem jej inspirovala k sepsání opery Káta
Kahanová,
komorní
skladby
Zápisník

zmizelého či smyčcového kvartetu Listy
důvěrné. Dnešní faksimile Památníku, k níž
dal svolení Otto Stossl, syn Kamily, vychází
po padesátiletém embargu, kterým jsou v
českých archívech chráněny dokumenty
osobní povahy. Kniha doplňuje Janáčkovu
důvěrnou korespondenci, česky a anglicky
zpřístupněnou po roce 1990.
# Obdivovatele filmového a divadelního umění
již zesnulého Karla Hogera bude možná
zajímat, že před krátkou dobou navštívila
soukromě Melbourne paní Zdeňka HogerováProcházková. Dodávám, že v pražské Mladé
frontě
právě
vyšel
herecký
životopis
Faustovské srdce Karla Hogera, 473 stran
textu a 80 stran příloh.
# V lednu uplynulo padesát let od osvobození
koncentračního
tábora
tábora
Osvětim,
smutného symbolu
nacistické genocidy.
Vyžádala si životy šesti milionů Židů. Zahynuly
také tři miliony Poláků a další statisíce obětí,
které byly do koncentráků transportovány ze
všech Německem okupovaných evropských
zemí. Protinacističtí Němci sdíleli stejný osud.
Tragické je, že fašistická ideologie přežívá do
dneška i se znamením hákového kříže. Za
deformaci
skutečnosti
pokládám
snahu
některých "historiků", kteří se navzdory
absolutně přesvědčující evidenci pokoušejí
popřít či snížit význam Hitlerem zosnovaného
masového
vraždění,
at
pro
rasové,
národnostní, politické či kulturní důvody.
Osvětim dnes připomíná celému světu lekci,
kterou jsme dostali (Češi a Sokolové si tam

MAZUR

CARGO SERVICE

21 Dinnell 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: 363 5132, 360 4777, 720 5384,
792 5580, 510 8717.

6 Rjvart
nemálo vytrpěli, mnoho jich v koncentrácích
zahynulo) a bohužel poukazuje na to, že
genocida stále existuje a svět je stále pomalý
k akci nápravy.
# Melbournský Age při příležitosti návštěvy
papeže v Austrálii uvažoval, kdo bude jeho
nástupcem. Jedinou odpověď dá ovšem
konklave.
Spekuluje se o pěti kandidátech: dva jsou
Italové, další pak Nigerijec, Belgičan a pražský
arcibiskup a kardinál Miloslav Vlk, kterému je
dnes 62 let. Vlk pochází ze zemědělské
rodiny od Českých Budějovic. Za totality byl
vyloučen ze studií a odvelen do vojenské
služby, načež mu bylo studium na filosofické
fakultě Karlovy university opět povoleno.
Ordinován na kněze byl v roce 1968. O deset
let později mu bylo odňato povolení k
pastorační činnosti, protože vyučoval děti
katechismu. Deset let se živil jako čistič oken,
dnes aspiruje na bílé sukno.
# 24 evropských filmů bylo přijato se ucházet
o "zahraničního" Oskara, nejprestižnějšího
ocenění ve světě kinematografie. Jsou to
filmové snímky z Belgie, Francie, Německa,
Maďarska, Itálie, Polska, Portugalska, Ruska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a čtyři (!) z
bývalé Jugoslávie. Z pevnosti na Barrandově
žádný. Ani se nedivím. Soudobé české filmy,
které se objeví na programu SBS, hned
vypínám.
# Mnoho krajanů z melbournského předměstí
Camberwell a okolí, jistě znalo dr. Gríšu
Šklovského,
vítězného
bojovníka
proti
zastavění camberwellské křižovatky. Šklovský
nedávno,
téměř
osmdesátiletý
zemřel.
Pocházel z ruské židovské rodiny. V roce
1938 získal na univerzitě v Lyonu doktorát
chemie. Do Austrálie přijel v roce 1947.
Úspěšně působil u
ICI
ve výzkumu
vysokomolekulárních plastických hmot. Byl
členem učených společností v Austrálii,
obdržel Order of Australia, byl prezidentem
Institutu
mezinárodních
záležitostí
a
zakládajícím předsedou SBS. Stále mám v
uších jeho svéráznou češtinu, kterou rád
mluvíval v českém lahůdkářství u Krupků.
Česky se naučil za války za služby v západní
Čsl. armádě.
# Od loňského roku působí v ČR nový rytířský

řád, který byl veřejně vyhlášen na sněmu
Zemsx© stavovské
.jeho
hlavníuli úkulů j« ubiiwveiií ci šífení kultu s>v.
Václava v duchu národních a zemských tradic
a universálního pojetí demokratických hodnot.
# Jen odvážlivci se v českých knihkupectví
zajímají o koupi českého překladu Rusdieho
Satanských veršů. Pro spisovatelovo údajné
hanobení islámu vyhlásil Irán kletbu a vysílá
jak na Rushdieho, tak i na čtenáře jeho knih
vrahy. Zájemci v ČR si Satanské verše
objednávají přes poste restante na hlavní
poště.
# Vláda ČR, ve spolupráci s centrální bankou,
se rozhodla postupovat směrem k plné
konvertibilitě české měny se současným
pevným nominálním kurzem - 28 Kč za jeden
US dolar. Jestliže se koruna v nejbližší době
stane plně konvertibilní alespoň na tzv.
běžném účtu platební bilance, půjde o další
důkaz
toho,
že
česká
ekonomická
transformace probíhá úspěšně.
# Většina dopisů od příbuzných a přátel si
stěžuje na postkomunistické hospodářství a
zhoršující se životní úroveň. Jak je u nás "zle"
jsem se dozvěděl z novinového výstřižku
referujícím o turistice do Tuniska. V roce 1992
tam vycestovalo 10 tisíc našich zbídačených
krajanů, v roce 1994 to bylo již 18 tisíc a letos
za africkýcm sluncem odjede 25 tisíc českých
turistů.
# Zdena Salivarová-Škvorecká nazvala svůj
román Hnůj země. Byla to poslední kniha
vydaná jejím nakladatelstvím 68 Publishers v
Torontu. Je to sumář její exilové zkušenosti.
Autorka, kterou známe i z jejího pobytu v
Melbourne, dodává: "Čerpala jsem jen a jen
ze své života, nic není vymyšleno ani

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
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vylháno". Česká literární kritika uznává, že
Salivarová je významná postava české kultury
zasluhující si respekt a uznání, což se ale
nevztahuje na Hnůj země, román-dokument,
který se jí údajně nepovedl. Dostal jsem dopis
od řadového čtenáře v němž píše, že se z
knihy dozvěděl, že všichni emigranti v Kanadě
nestáli za nic, kromě dvou - Josefa a Zdeny
Škvoreckých.
# Nám všem dobře známý restauratér a
virtuosní muzikant Eda Zlatý oslavil nedávno
sedmdesátiny. Nemohu tomu ani uvěřit. Bude
to ale asi pravda, tak v každém případě mu
přejeme za všechny jeho strávníky* a
posluchače všechno dobré.
# Náš špion hlásí, že z ČR přijeli za své tři
mladí cestovatelé. Najali si terénní auto na 70
dní a vyrazili z Melbourne na cestu kolem
Austrálie. Podejte jim pomocnou ruku, kdyby
zapadli do bažin Kakadu nebo King Crossu.
# Lesní inženýr s ruksakem a na něm
přivázaným saxofonem se zase vypravil ze
Šumavy na Tasmánii. Až ho potkáte, nechte
si zahrát po našem.
# Janáčkova opera v Brně se uchází o
podporu japonské vlády, která má po
zemětřesení asi jiné starosti. Brňáci zamýšlejí

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.

vybavit divadlo ozvučovacím zařízením značky
Šopy.v hodn9tě4?ět'.a*půLmilier!LLkQ«jn.
brali u 260 li&íu aublialôkýuli Uulaiů, Kleté
zřejmě v divadelní pokladně nejsou.
# O předsedovi bývalého JZD Slušovice se
kdysi mnoho mluvilo. Tento František Čuba po
pádu
bolševika ve
Slušovicích zůstal.
Nepochybně věděl jak na to, a tak se stal
předsedou DAK Slušovice. Nyní je obviněn z
trestných činů neoprávněného podnikání a
ohrožení devizového hospodářství. I po roce
1989 pokračoval po jézédácku. Když družstvo
neplnilo plán v dodávce telat, tak je nakoupil v
Maďarsku a všichni si pochvalovali, jaký je to
filuta.
# Před válkou si v ČSR mohl osobní auto
dovolit jen málokdo. Většina lidí byla
odkázána na veřejnou dopravu, a to již od
dob Rakouska-Uherska. Hustá železniční síť i
solidní pouliční doprava ve větších městech a
autobusové linky protkávaly celou zemi. Ještě
několik let po roce 1945 se nové auto ani
nesehnala. Později, když Mladá Boleslav
začala chrlit Spartaky a Octávie si zájemci
museli složit peníze na vázaný vklad, který byl
bezúročný, takže stát profitoval a čekací doba
podle pořadníku byla i desítiletá. Osobní auto
se stalo symbolem a nikoliv jen dopravním
prostředkem. Tyto okolnosti jsou možná v
Austrálii neznámé. Mezi deseti světovými
městy s rozvinutou tramvajovou sítí jsou
jenom dvě na tzv. Západě (Dusseldorf a
Melbourne), ostatní ve Východní Evropě.S 678
km tratí a 66 linkami vede Petrohrad, Praha je
na třetím místě (450 km, 42 linek), následuje
Moskva, Bukurešť, Kyjev, Bratislava, Oděsa,
Poznaň a na desátém místě je Melbourne s
236 kilometry kolejí a 42 linkami. Podstatný
rozdíl ale nevidím v délce tratí či počtu linek,
ale v přístupu obyvatelstva k veřejné dopravě,
a to je sféra sociologická a nikoliv technická.
#
V
šedesátých
letech
působil
na
československém vyslanectví ve Washingtonu
a později při misi OSN v Novém Yorku pod
diplomatickým krytím rozvédčík Miroslav
Polreich. Byl od černého řemesla. Jako třídně
spolehlivý byl vyškolen pro práci v rozvědce.
Bez střední školy a maturity se stal doktorem
práv. Jak vidíte, byl to na slovo vzatý odborník
a jako takového ho po roce 1989 tehdejší

8 Evart
ministr zahraničních věcí (a bývalý komunista)
Jiří Dienstbier jmenoval velvyslancem -ČS, JTM&e
při odzbrojovacím jednání ve Vídni. Diensibiei
tehdy ponechal v diplomatické službě stovky
osvědčených soudruhů. Na 25 z nich se
vztahoval
lustrační
zákon.
Dienstbier,
sametový představitel Občanského fóra, je
dnes předsedou České strany sociálně
demokratické. V šedesátých letech pracoval
pro ČTK a Čs. rozhlas v USA. Dienstbierova
vstřícná personální aktivita směrem k bývalým
agentům rozvědky a StB vzbuzuje ještě dnes
mnohé otázky, zejména obavy, zda jeho
působení nevedlo k aktivizaci "záložních
kádrů", které měla StB připraveny pro případ
radikálního
společenského
a politického
převratu. Agent Polreich možná ví více, snad
také to, zda Dienstbierovy snahy byly
motivovány jeho politickou orientaci anebo se
za nimi skrývá něco jiného z doby, kdy
působil v Americe ve stejné době jako
Polreich.
ten
se
nedávno
proslavil
prohlášením, že složka ČSSR ministerstva
vnitra poskytovala americké FBI informace o
pobytu dnešního dnešního prezidenta Billa
Clintona v Praze krátce po sovětské okupaci v
r. 1968.
# Právě dokončená rekonstrukce brněnského
Besedního domu si vyžádala 5 let práce a
100 milionů Kč. Bude sídlem Státní filharmonie
a jediným koncertním sálem v Brně. Jenom
klavír značky Steinway stál 3 miliony korun.
# Jestliže se vydáte do svého rodiště autem,
pořidte si automapu Česká republika-placené
úseky dálnic. Jsou v ní vyznačeny části
dálkové silniční sítě, které je možno použít
pouze s dálniční nálepkou, a ta stojí 400 Kč
ročně.
# Rakušané doporučují koupi železniční
jízdenky za šilinky pouze k hranicím ČR a pak
pokračovat na lístek koupený za koruny. Prý
to přijde levněji. Má to dva háčky. Jednak

Austrálie - ČR
Stěhuji nábytek do Brna a mám 1/2
kontajneru volného.
Zájemci o volný prostor volejte
Roštu na tel: 03 762 4936.

mohu vlak zmeškat, když si na hraniční stanici
hijdu _ki.i.QQvat.r>ciVM Jístek.. Navíc. _n^k.. mcttiu_v
iladrůrzrŤr•'uěicáríre~ portórc11lézKúcr • sietaŤcr1 o
cestování se může naopak patřičně prodražit.
Jestliže se tomuto nebezpečí vyhnu, a
jízdenku si koupím přímo ve vlaku, slečnu sice
nepotkám, ale stejně neušetřím, protože
průvodčí účtuje přirážku.
# Kompaktní disky produkují v ČR tři velké
domácí firmy: Supraphon, Panton a Bonton.
Na trhu se dále etabloval PolyGram
International se svými čtyřmi nejdůležitějšími
značkami - Polydor, Philips, Decca a Archiv
Production: Dováží se také disky Chandos,
Nixos, Marco Polo, Chant de Monde všetně
ediční řady Praga. Připočteme-li rozsáhlý
katalog BMG se značkami jako RCA a AriolaEurodisc a výběr z katalogu Sony, můžeme
říci, že český gramofonový trh je otevřený a
žádosti našich příbuzných a přátel liché.
Sukův Asrael na Pantonu (Rafael Kubelik a
Bavorský rozhlasový orchestr) se dostal do
finále roku britského časopisu Gramophone a
umístil se hned za vítězem. Supraphon pak
bodoval se staršími nahrávkami Talichovými,
Ančerlovými a reedicemi oper Bohuslava
Martinů Hry o Marii a Aloise Háby Matka.
# Nejrychleší ženou na světě v psaní na
počítači je ing. Helena Matoušková z Kladna.
Poprvé
ve
slovanském jazyce
vůbec
překonala neuvěřitelnou hranici 20 tisíc úhozů
za 30 minut.
# Jiřího Moravu, vlastním jménem Jiří Vlk,
známe jako pilného exilového spisovatele. Po
roce 1968 se usadil v rakouském Tyrolsku,
kde napsal a česky i německy vydal knihu
C.k. disident Karel Havlíček. Až budete
projíždět Brixenem, kde Havlíček žil ve
vyhnanství, vyzvedněte si v turistické kanceláři
českou brožurku s mapkou informující o
místech, kde Havlíček bydlel a kam chodil do
hospody. Morava nyní publikoval další
historickou monografii o Františku Palackém.
# Od roku 1990 prošlo uprchlickými tábory v
ČR 7800 žadatelů o statut uprchlíka a 1390 z
nich již azyl získalo. Stát vynakládá na
jednoho žadatele 200 Kč denně.
# V lednu Playboy pořádal v pražském hotelu
Atrium ples s francouzským šarmem, nazvaný
Nekonečná noc. Vstupenka stála 3800 Kč.

Pátky
Ve zdraví jsme přežili dobu dovolených
a konečně máme možnost dohnat, co jsme
zameškali. Nejdůležitějším začínáme.
Seznam dárců na

Národní dům:
M.Černá
V.a J.Jančar
E.Ronge
P. Rejda
D.Henderson
K.a R.Dvořák
D.Váňová
V.a H. Růžič

Začínáme opět pravidelně s pátečními večery
v Národním domě.
Můžete si přijít vypůjčit knihy, zahrát karty,
kulečník nebo jenom se pobavit se známými a
neznámými.
Začínáme v 7.00 večer, končíme ve 12.00.

p
$20
$25
$36
$25
$25
$10
$100
$20

F.Beneš
P.a A.Dedek
L.Cristoff
V.Ambrož
J.Kinsey
Anon.
F.a H.Rosenfeld

$20
$100
$10
$100
$20
$30
$20

Sokolský list:
H. Divišová
$10 p.Vítová
$10
$25
H.Talacko
$10 S.a T.Bělský
E.Skružná
$20 J.Mencl
$20
B.Úlehla
$10 E.a E.Steiner
$10
$20 V.a J.Jančar
$25
E. Major
V.Olšina
$5 V. Kapusta
$20
$20
$4
L.a I.Novotný
H.Strakatý
$35
$25 V.Ambrož
P. Rejda
$25
L. Rosol
$4 D.Henderson
J.Kohur
$20 M.aB.Hrobařík
$10
$20 J.Kinsey
$20
S.Spáčil
$10
D.Čierný
$20 F.Toman
$5
Anon.
$20 Anon
$5
L.Zach
$10 sister Francis
p.Dovolil
$30 F.a H.Rosenfeld
$20
V.a S.Novotný
$25
Všem dárcům srdečně děkujeme.
Slávka Kollárová, jednatelka

Oblíbený český muzikant a restauratér
Eda Zlatý se krátce po svých sedmdesátých
narozeninách podrobil těžké operaci.
Přejeme ti brzké uzdravení, Edo!
Úterníci

VYHNÁLKOVY TASMANSKĚ SÝRY
za ceny skutečně krajanské, jsou k dostání v
Národním domě.
Pochutnejte si na vyzrálých sýrech od
nejznámějšího výrobce sýrů v Austrálii a na
jižní polkouli.

36
Dokončení Letem světem:
#
Další světová zpráva přichází také z
Prahy. Již tam nemají ani vetešnictví, bazary
či dříve běžné obchody s partiovým zbožím.
Na štítech těchto obchodů se skví Second
hand. Naši předkové říkali obnošenému
šatstvu veteš - od přídavného jména vetchý.
Obchodník prodávající takové zboží byl
vetešník. Bude z něj dnes secondhandník?
# Brněnské nakladatelství Atlantis se ujalo
druhého,
zcela
nezkráceného
vydání
osmidílných
pamětí
českého
politika
Ladislava Karla Feierabenda (1891-1969).
Feierabend byl významným prvorepublikovým
činitelem zejména hospodářským. Do exilu
uprchl v lednu 1940, kde pak byl členem
všech čsl. zahraničních vlád. V druhém exilu
po roce 1948 žil ve Velké Británii a USA, kde
působil jako ekonomický odborník Hlasu
Ameriky.
# Novým ředitelem Úřadu pro dokumentaci a
vyšetřování zločinů komunismu se sídlem v
Praze se stal Václav Benda. Benda se
domnívá, že úřad se dosud příliš zabýval
zločiny z let padesátých, a chce se nyní
zaměřit na "úspěšné kapitalisty", kteří do roku
1989 působili v komunistické nomenklatuře.
IP.
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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.

Vladimír Kapusta A.R.A.I.A
M.A rch. (Czechoslovakia)
M.LArch. (Melbo u rne)

MARTIN VÁŇA (B.Bus4 ,
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, BLACKROCK

TEL: 589 0110

Eden Park Landscaping Seruices

Provedu veškerou práci kolem
vašeho domu a zahrady
E Ambrož

Tel: 715 1116

MEL: 85 - K4

T&Ď ~M()T0ŘŠ
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

Evart
1

•
SAFEWAY
TRAVELS
JBL agent for LUFTHANSA, LAUDA AIR, ČSA

A<
332 Main Road East
ST ALBANS 3021
Tel: (03) 366 9299
-Fax: (03) 364 1167-

'P'taÁcf,
288 Carlisle Street
BALACLAVA 3182
Tel: (03) 534 4866
-Fax: (03) 534 4206-

$ 1570
322 Little Lonsdale Street
MELBOURNE 3000
Tel: (03) 670 8420
----- Fax: (03) 670 8812 ----
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