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"...nepřináším žádnou oběť",
nehrajú si na nie, neprovokujú,
nekoketuji, ani s ničím
nekalkuluji - hájím si jen v
podmínkách, které jsem si
nevymyslel, svou identitu, onen
osobitý druh "hmotnosti" své
duše, hájím si ji tak, jak to
jedině jde: pokusem
o odpovědnost a úsilím
o důstojnost."
(Dopis z vězení Olze Havlové)
20.3.82.

Prezident
obnovené
demokracie
Václav Havel se narodil 5. října 1936 v Praze.
Jako syn z "buržoázni rodiny" nesměl studovat podle vlastní volby.
Vyučil se chemickým laborantem a při zaměstnání složil maturitu. Od roku 1959 až do roku 1968
pracoval jako kulisák, osvětlovač, tajemník a dramaturg v pražském divadle Na zábradlí. V té době také
dokončil dálková studia na DÁMU. 1968-69 byl předsedou Kruhu nezávislých spisovatelů.
V prvé polovině 70. let pracoval jako pomocný dělník v pivovaru.
V lednu 1977 se stal prvním mluvčím Charty 77. Je zatčen a obviněn z podvracení republiky
a odsouzen na 14 měsíců podmíněně. V lednu 1978 je opět zatčen a tři měsíce držen ve vazbě.
Jako člen Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných byl v roce 1979 znovu zatčen, obviněn
z podvracení republiky a odsouzen k čtyřem a půl roku žaláře.
V lednu 1989 je odsouzen k devíti měsícům nepodmíněně a v květnu z vězení propuštěn.
V prosinci téhož roku byl zvolen prezidentem Československé republiky
Od uvedení své divadelní hry "Vyrozumění" v roce 1965 se stal
jedním z nejziiámějšíeh světových dramatiků.
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práce podávají silnou a originální
výpověď o rozpadu jednoho
společenského klimatu v mezi
dobí, kdy skončilo karnevalové
opojení 1968 a nastalo dva
cetiletí lží. Systém předstíral, že
nic nepředstírá, že respektuje
lidská práva, že se nebojí: To
vše mi vytanulo, když jsem v
melboumském divadle Anthill s
napětím
sledoval
dvě
jednoaktové hry. První Havlova,
zde nazvaná Unveilling, nás
zavedla
mezi
spisovatele
Ferdinanda Vaňka a jeho dva
přátele při oslavě u příležitosti
přidělení
bytu
místním
tajemníkem. Havel zde konfron
tuje byrokrata české proveni
ence. Druhá jednoaktovka aus
tralského autora C. Corbetta
nazvaná Dedication vyjevuje, jak
se
Ferdinand
Vaněk
stal
prezidentem a byl pozván do
Melbourne místním ministrem pro
kulturu. Corbett zde konfrontuje
byrokrata
australské
prove
nience.
Během bratrova pobytu
jsem četl anglický překlad Hav
lových Dopisů Olze. Dopisy v 1.
části knihy jsou zaměřeny na
zdravotní stav pisatele. Teprve
druhá část knihy
ukazuje
Havlův
fýlozofický ponor.
Po návratu do
Caring for you and your loved ones
Čech mi bratr
napsal: S velkým
zájmem jsem četl
* MUDr. Alžběta Gazdíková vynikající Havlovy
Dopisy
Olze.
* MUDr. Přemysl Kunz
Touto
knihou
jsem byl zcela
RINGWOOD 8 03 873 3016
zaujat.
Plně jí
může porozumět
Na rohu
Canterbury Road a Heatherdale Road
snad jen ten, kdo
na vlastní kůži
Po-Pá 8:30 - 20:00
poznal
komunis
Sobota 9:00 - 17:00
tický
kriminál.
Ne
Neděle 10:00 - 13:30
znalost
tohoto
CROYDON 8 03 725 7119
prostředí vyvolává
3 / 91-99 Lincoln Road
výhrady těch, kte
ří trpce nezakusili.
Po-So
9:00 - 12:00
Špatný zdravotní
Po,Út,St,Pá 15:00 - 17:30
stav přímo ohro
žoval
existenci
Mobile 8 018 383 569

NEBIJTE HAVLA
Bratra a mne roztrhla
železná opona a neviděli jsme
se dlouhá léta. Opona posléze
spadla a bratr se švagrovou
přijel do Austrálie. Řekli mi, že
jsem jim otevřel dvě brány.
Jednou nahlédli do západního
způsobu života a tou druhou
branou byly knížky, které jsem si
po více než dvacet let objed
nával v exilových nakladatel
stvích. Návštěvníci tak strávili
hodnou část svého pobytu nad
texty autorů, o kterých slyšeli jen
málo anebo vůbec - Orwell,
Koestler, Popper, Fischl, Blatný,
Novák,
Koláček,
Hostovský,
Drábek a další.
Václava Havla samo
zřejmě znali a tak jako já byli
jeho obdivovateli od šedesátých
let. Když jsem v divadle Na
Zábradlí
viděl
hru
tehdy
neznámého
Havla
Zahradní
slavnost, hned jsem vytušil, že
do našeho kulturního i národního
života vstupuje silná osobnost.
Následovalo Vyrozumění, Verni
sáž, Audience. Havlova esej Moc
bezmocných pak naznačila, že
jde o myslitele světové úrovně.
Havlovy dramatické a literární

Your Family Doctor

Rodinní lékaři
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každého
mukla,
ohrožení
obrovské a ošetření v nemoci
minimální. V té base ve které
jsem byl já, infekce horních cest
dýchacích byla trvalá a sužovala
stovky vězňů.
Bručivý hlas
Havlův nepochybně pochází z té
doby
chronických
laryngitíd,
navíc byl i je silným kuřákem.
Zažil jsem tam velkou epidemii
chřipky: musel být vyklizen jeden
barák a přeměněn na izolační
špitál. Léčení spočívalo v tom, že
nemocní nemuseli do práce, léky
však nebyly ani pro ty, kten trpěli
horečkami nad 40'C. Byl jsem
tam
svědkem
následující
episody. Bachař, kterému se
říkalo Slamník, vážil přes metrák,
se marodům holedbal, že když
dá ránu, tak je to stejné, jako
když kopne kůň. Jeden mukl už
nevydržel
poslouchat
takové
kecy, vyskočil z palandy a se
slovy "když dám ránu já, je to
jak když spadne traverza" ubalil
tomu bachařovi takovou do
brady, že Slamník letěl pět metrů
a ještě povalil dva další bachaře.
Traverza pak musel stát na
apelplacu 24 hodin a v natažené
ruce držet čepici naplněnou
pískem a teprve pak šel na 21
dnů do díry. To je vězení ve
vězení,
betonová cela bez
postele a bez topení. A jak jsem
vyčetl, Havel měl díru několikrát
a od jeho zvolení prezidentem se
někteří nechávají slyšet, že to
všechno byla konspirace StB a
KGB. Já bych do díry dobrovolně
nešel ani kdyby mi slibovali, že
budu prezidentem Spojených
států! Musel jsem každého
mukla po díře na ošetřovně
prohlédnout, to byl předpis, tak
dobře vím, jak každý z nich
vypadal. A ten Traverza potom
šel k soudu a dostal tři roky
navíc.
Po bratrově líčení již
žádné výhrady k Havlovým
Dopisům nemám.
Začátkem
roku
1990
uvítalo Československo zvolení
Václava Havla prezidentem s
nadšením. Byl to mezník v
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našich dějinách, tak jako rok
1918. Masaryk a Havel svedli
nesnadný a odvážný boj za
svobodu celého národa, jeden
vytvořil demokratický systém na
troskách absolutismu, druhý na
troskách
totalitarismu.
Oba
hovořili o politické a antipolitické
politice jako esenci své činnosti.
A proti oběma povstal malý
český člověk. Masarykova éra
patří minulosti i když s živým
odkazem. Havel však musí
odolávat, tak jako odolával jako
disident i jako vězeň po dvě
desetiletí komunistické kruto
vlády. Republikáni ho obviňují,
že byl do prezidentské funkce
dosazen svobodnými zednáři,
antisemité
ho
pokládají za
sionistu, jiní se zlobí, že byl
viděn v krátkých kalhotách,
pravicoví slovenští nacionalisté
ho označují za negativní postavu
dějin srovnatelnou s Leninem,
marx-leninisté ho zase opuncovali za reakčního pravičáka a
pravičáci zase mluví o jeho
stalinských kamarádech, levičáci
v něm vidí zaprodance ame
rického
kapitálu, jáchymovští
vězni z padesátých let tvrdí, že
měl fešácký kriminál a mohl psát
dopisy, některým exulantům se

zase nelíbí jeho mírnost, přece
měl
bývalou
nomenklaturu
pověsit. Stékání na Hrad.
Mne naplňuje přítomnost
Václava Havla v prezidentském
úřadě pocitem jistoty a přispívá k
důvěře, že Česká republika se
opět vyvine v
morální a
demokratický stát.
Pane prezidente, vítejte
mezi námi v Melbourne!
MILOŠ ONDRÁŠEK

oOo
STÁTNÍ NÁVŠTĚVA
V březnu přiletí do
Austrálie na státní návštěvu
prezident České republiky Václav
Havel s chotí.
Melboumské
setkání
krajanů s prezidentem a paní
Havlovou se bude konat ve

Melbourne Town Halí,. Prezi
dent s doprovodem přijede v
18.10 a po stručném přivítání se
setká s pokud možno největším
množstvím krajanů.
Prezidentův 18 hodinový
pobyt v Melbourne bude součástí
jeho
náročného
programu
státních návštěw oblasti Asie a
Oceánie.
Spolu s prezidentem při
jede do Austrálie obchodní mise,
kterou
povede
ministr
průmyslu
Peter Strich
a obchodu České
STAMPS & COINS
republiky Vladimír
MYER STORE 5th Floor
Dlouhý. Melbour295 Lonsdale St.
tel: 03 661 2945
nský program ob
chodní delegace,
začíná ve středu
• ZNÁMKY
29. března v 9.30
• MINCE
ráno ve Victorian
• MADAILE, ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ
Investment Cen
• BANKOVKY
tre.
V 11 hodin
• ZLATO A STŘÍBRO
dopoledne bude
• PORADY A OCENĚNÍ ZDARMA
mít ministr Dlou
. ČESKÉ A SLOVENSKÉ MINCE A
hý
projev
ve
BANKOVKY VE VELKÉM VÝBĚRU
State
Chamber
of
Commerce
VYKUP APRODEJZA HOTOVÉ and Industry na
téma "The Dawn
Prodejní doba: Pondělí - středa 10-6,
of the Czech
čtvrtek 10-7, sobota a neděle 10-6.
Republic". Čle
Volejte Petra nebo Honzu na 661 2945
nové
delgace,
Pro krajany sleva kteří se zúčastní

obchodního fóra jsou zástupci
těchto podniků: Aero Vodochody,
Agrostroj Pelhřimov, APP Group
Praha, Bioferm Kolín, Brněnské
výstavy a veletrhy, Česká pojiš
ťovna, Československá obchodní
banka, ČKD Praha DIZ, Czech
Economic
Chamber
Brno,
Czechinvest, Euronova, HideconHilco Zlín, Invest Finance Group,
Investiční a finanční banka,
Jihomoravské dřevařské závody
Bmo,
Královopolská
Brno,
Monex Praha, OKD Ostrava,
Pilsner Urquell,
Poldi Steel
Kladno, Přerovské strojírny, PSG
Zlín, Radegast Brewery, Subterra
Praha, Svitap Svitavy, Strojexport Praha, Skoda Diesel, Skodaexport Praha, Škoda Plzeň,
Technoplast Chropyně, Unex
Uničov, Unibans Praha, Unifin
Praha,
WW
Praha,
ZWZ
Milevsko.
Bližší informace o této
obchodní misi podá zástupce
České obchodní komory v Mel
bourne pan Zdeněk Šolin po
pracovních hodinách na tel: 03
497 4313.
o O o
LETEM SVĚTEM
# K udělení Nobelovy ceny za
mír 1995 bylo podáno 102
návrhů. Mezi nimi je 25 organi
zací a 77 jednotlivců včetně
Václava Havla. Nositel bude
vyhlášen v říjnu. Cena je
dotována 29 miliony Kč.
# Australské ministerstvo pro
přistěhovalectví vydalo koncem
února dlouho očekávanou studii
Immigration Update, podle níž se
95% přistěhovalců z posledních
let domnívá, že jejich rozhodnutí
se usadit v Austrálii bylo
správné, zejména proto, že
zdejší životní úroveň je vyšší než
v zemi, kde se narodili. Z dalších
důvodů uvádějí možnost dobrého
zaměstnání, životní styl, úroveň
školského
systému,
více
příležitostí a v neposlední řadě i
klimatické podmínky a krásnou
přírodu. Na otázku, co se jim v
Austrálii
nelíbí,
odpovědělo
28.4%, že se jim zamlouvá
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všechno, téměř 10% uvedlo
nezaměstnanost a stejný počet
rasismus. 2.5% přistěhovalců si
stěžovalo, že Austrálie neuznává
jejich kvalifikaci.
# Robert Manne, vydavatel
melbournského pravicově orien
tovaného měsíčníku Quadrant,
vyznával
po
léta
nutnost
zachování státoprávního svazku
Austrálie s britskou monarchií. V
posledních dnech se veřejně
přiznal k svému příklonu k
republikanismu za podmínky, že
australský prezident by byl
nepřímo volen a nikoliv přímo
jmenován ministerským před
sedou. Jako příklad vhodný pro
Austrálii uvedl Václava Havla a
jeho
konstruktivní
politickou
úlohu např. ve sféře národní
identity ve vztahu k problému
posttotalitní politiky. Havel podle
Manneho
nabízí
protijed
korozivnímu politickému cynismu
tohoto desetiletí.
#
Sochařka
Eva
Volná
uspořádala v obci Nungurner ve
východním Gippslandu samo
statnou
výstavu
svých
monumentálních prací ve dřevě.
Rádi bychom uviděli její výt
varnou práci i v Melbourne.
# Marx kdysi snil o tom, že
komunismus člověka osvobodí
od práce jako nutnosti. Něco
podobného je však spíše možné
v zahnívajícím kapitalismu, jak
nyní dokazuje někdejší tvůrce čs.
socialistické ekonomické reformy
Ota Šik. Po Dubčekově pádu se
Šik přesunul do Švýcarska a v
pražském Karolinu nyní vysta
vuje obrazy vytvořené v exilu.
# Noviny v ČR přinesly zprávu,

=
že v Austrálii právě proběhl
týden
mateřství následovaný
hned týdnem migrény a že za
krátko nastane i týden blech.
Farmaceutická firma Ciba prý
nabízí za jednu rozmačkanou
blechu dolar a tak tato akce
údajně pomůže jak psům, tak
jejich majitelům i výrobcům léčiv.
S ostychem se přiznávám, že
mám dva zablešené psy, budu
tedy boháčem!
#O Janu Masarykovi byla vydána
řada publikací. Ku podivu však
až do nedávna nevyšla žádná
shrnující biografická práce. V
pražském nakladatelství TOST
nyní taková studie vychází:
Vladimír Vaněk JAN MASARYK,
230 stran, 86 Kč. Předmluvu
napsal Josef Tomeš a doslov
Jindřich Kolowrat s Antonínem
Sumou.
# Jedním z těch, které měl
prezident Havel navštívit během
své cesty do Tichomoří byl i
významný průmyslník a kulturní
činitel Fred Turnovský na Novém
Zélandu. Založil koželužnu Tatra,
financoval zájezdy Smetanova
kvarteta i České filharmonie.
Turnovský však krátce před
prezidentovým příjezdem zemřel.
# Melbournský The Age uveřejnil
rozhovor s Vladimírem Hradilem,
generálním ředitelem hotelu Vue
Grand v Queenscliffu. Na dotaz,
kam chodí na lepší v Melbourne
uvádí podniky jako Florentino,
Regent či Kenloch na Olindě.
# A když už jsme se dostali na
tuto líchu, musím vyjevit, že nám
byla
doručena
depeše
z
Hradčan: Pan prezident má rád
řízné pivo a kořeněný guláš stop

rád poslouchá Pec nám spadla
stop.
Vida,
tím
si
jde
nepopiratelné do noty s ne
smiřitelně nesmlouvavými exu
lanty.
# Nona Auská v knize Český
lékař v Americe (Nakl. Dita,
Praha 1994, 284 str.) spraved
livě oceňuje to nejvzácnější, co
Amerika dala civilizaci: dokona
lou demokracii, systém, který si
Středoevropané
zatím
ještě
nedovedou
ani
představit.
Americká náruč však dovede být
železná a může vymáčknout z
člověka solidaritu, soucit a
instinkt potřebný k růstu dalších
zdravých generací.
# Tradiční koncert Pražského
jara má zaznít tentokrát ne
tradičně. Smetanovu Mou vlast
přijede
zahrát
soubor
his
torických nástrojů London Clas
sical Players. Dirigent Roger
Norrington je nyní v Praze, kde
studuje akustiku sálu Rudolfina a
prochází se po Vyšehradě. Od
autentického provedení Mé vlasti
můžeme
očekávat
poněkud
menší zvuk a poněkud odlišný
způsob tvoření tonu. Nástroje
jsou téměř totožné s dnešními,
struny jsou však jiné a styl,
způsob hry, a snad i tempa se
liší.
# Oběti nacistické perzekuce
musí žádost o odškodnění podat
do konce května t.r. Česká
správa sociálního zabezpečení
dosud obdržela téměř 19 tisíc
žádostí, zpracováno bylo zatím
více než 14 tisíc. Celkově vypla
cená
částka
odškodného
dosáhla 497,763.200 Kč.
# Dáša Bláhová je česká

^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

herečka, která žije a působí v
Sydney, pokud není v Praze. V
jednom obrázkovém, v ČR
vydávaném časopise, Bláhová
rozmlouvá o svém novém pro
jektu zaměřeném na mytologii
původních obyvatel Austrálie a
pokud
jsem
jejím
slovům
porozuměl, pracuje na dok
torské tézi v oboru lingvistické
klasifikace domorodých jazyků.
Další výstřižek mne poučil, že
"navrátilec z Austrálie, hudební
skladatel, zpěvák a vydavatel
George Simak rozvířil hudební
hladinu hned dvakrát," atd. Na
připojené fotografii je pak tento
George Simak (jak se nechá na
rodné hroudě titulovat), vidět, jak
popíjí červené víno. Asi se v
Praze připravuje rozvířit hladinu
potřetí. V Melbourne se po něm
hladina zavřela.
# Ve Francii se začala prodávat
Felície, nejmodernější auto české
automobilky
Škoda,
za
bezkonkurenční cenu 46,990
franků, t.j. kolem 240 tisíc Kč
nebo 12 tisíc AUD.
# Lidové noviny ze dne 28.
ledna t.r. by rády zjistily, kdo z
australských domorodců, kdy,
kde a jak našel správný postup
přípravy jídla ze dvou životu
nebezpečných zdrojů - sladko
vodní mušle Velecunio ambiguus
a kapradiny Marsilea drummondi. Zálesáci, radte!
# Moravský demokratický týdeník
uveřejnil koncem minulého roku
článek
Stanislava
Bertona
(Brzobohatého) ze Sydney, ve
kterém se vrací k diskusi o
údajně
zrádcovské
úloze
Ladislava Vaňka, sokolského
odbojáře z doby nacisitické oku
pace.
# Roku 1994 vyšlo v Praze
druhé vydání "Soukromé zprávy
účastníka jedné aféry, která
přivodila jednomu tajemníkovi
ztrátu stolce". Napsal ji Jan
Beneš s titulem Indolence.
Název knihy se podle mého
názoru neshoduje s obsahem.
Beneš byl zavřený jak před
rokem 1968 tak po něm a vylívá

si žáhu na soudcích, bachařích,
ní policii, a na dalších stránkách
informátorech, StB vyšetřovate je krasopisně zapsáno, že maji
telem této knížky je Ján Vůjtěch,
lích, redaktorech, spisovatelích,
narozený v Horosedle u Písku
ale i na Havlovi a Tigridovi. Je to
adresné čtení o krutých dobách
roku 1885, který se svým
přítelem Františkem Kůrem dne
a zlých zážitcích, ale uvažuji, zda
Beneš má vždycky pravdu. Pro 30. září 1929 vyráží pěšky na
velezradu byl za bolševika cestu kolem světa, což je
odsouzen,
že
z
Prahy potvrzeno pečetí a podpisem
generálního konzula ČSR v
spolupracoval s exilovým tiskem,
Havaně.
Následujících
550
zejména
s
pařížským
Svědectvím. Beneš nyní žije v stránek je zaplněno zápisy
Kalifornii a jak říká, stal se jednak čs. zastupitelských úřadů
a jednak starostů a úředníků
Američanem díky Sovětskému
různých magistrátů a podniků,
svazu.
# Další kniha, která se mi dos kten této dvojici potvrzovali
tala do rukou, je Z války do exilu průchod. Prošli Jižní Ameriku a
od Leopolda Rozbořila. Autor Afriku. Na předposlední stránce
v
popisuje útěk z tehdejšího je zápis ČSR konzula
Melbourne, na poslední stránce
Protektorátu, vojenský výcvik v
pak NSW guvernéra a starosty
Anglii a bojovou službu tankisty
čs. jednotek ve Francii. Jako Sydney z 12. prosince 1938. To
bylo Vůjtěchovi 53 let. Další spis:
právník byl od r. 1946 členem
čs. reparační mise v britské zóně v silných deskách je naskládáno
několik set rukopisných archů
Německa. Do Prahy se již
nevrátil a v roce 1949 přijel i s nazvaných Story of my life, i
rodinou do Austrálie. Živil se pak když jinak je vše napsáno česky.
kladením
kolejí
na
stavbě Z první stránky jsem vyrozuměl,
že tento deník si psal krajan,
pouliční dráhy v
Brisbane.
který uvádí jen svoje křestní
Vzpomíná i na Hlas domova a
jeho vydavatele Františka Váňu. jméno Zdeněk, narozený v
Bedřichově u Jihlavy dne 8. 9.
V r. 1952 se stal předsedou
1932 a přišedší do Austrálie
Ústředního svazu čs. demokra
tických organizací v Austrálii a někdy v r. 1950. Na Markézách
na Novém Zélandě. V r. 1955 se se oženil s Tahifankou a v r.
1964 měl velké trampoty po
pak Rozbořilovi odstěhovali do
návratu na rodnou hroudu.
Chicaga. Rozbořil tam začal jako
dělník na hydraulickém lisu u # Napsal nám čtenář, že by
Forda. Po večerech znovu vážnému zájemci věnoval asi
studoval práva a pak jako 200 LP desek, mono i stereo,
převážně Supraphon s klasickou
právník působil v pojišťovnictví.
Poslední část této vzpomínkové hudbou. Zájemci necht se obrátí
knihy popisuje jeho
exilovou činnost a
členství v exulant
CARGO SERVICE
ských organizacích.
21 Dinnell St. West Sunshine 3022
# Na psacím stole
Do Čech, na Slovensko
mám dva silné sešity
(324 a 222 str.).
balíčky $ 4-00 za každý kg
Uvažuji, co s nimi. Do
V ceně je započítáno:
Náprst-kova muzea v
• Vyzvednutí u odesílatele
Praze?
Na
první
• Doručení do domu nejpozději do 9
straně je fotografie
týdnů
dvou, řekl bych 35• Pojistka do výšky $ 200-00
40letých
mužů
v
• Neomezená váha
uniformách připomína
Tel: 363 5132, 360 4777, 720 5384,
jících Kanadskou jízd

MAZUR

792 5580, 510 8717.
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# Prvními obětmi komunistické
represe byli hned v r.1945
příslušníci ruské a ukrajinské
protibolševické emigrace, kteří ve
dvacátých letech našli svůj nový
domov v Masarykově republice.
V květnu 1945 zahájila sovětská
bezpečnostní
komanda
za
pomoci čs. komunistů jejich
likvidaci. Několik set jich zmizelo
beze stopy. Ruští a ukrajinští
emigranti se tak stali ještě před
nástupem komunistického režimu
prvními pronásledovanými za
antikomunistické
názory
v
republice,
která
byla
osvobozena, ale bez svobody.
Neměli
bychom
na
ně
zapomínat.
# George Negus z ABC Televize
navštívil Prahu a natočil krásné z
města. Zavedl nás na Hradčany
a rozmlouval s prezidentem
Havlem
o
světě
a
jeho
připravované cestě.
# V českém tisku se objevil další
rozhovor se Zdenou SalivarovouŠkvoreckou, která se ocitla na
lustračních seznamech a říká:
Považuji zveřejněni seznamů za
zločin a toho člověka, který se
takového
masového
osočení
dopustil, za zločince. Já mám
jiný názor. Zločinci jsou ti, kteří
za totalitního režimu škodili a
aktivně
spolupracovali
s
bezpečnostními orgány a pokud
se dopustili zločinu proti lidskosti,
měli by za ně nést následky.
#
Česká
televize
vysílala
rozhovor s herečkou
Ester
Krumbachovou, která prohlásila,
že po srpnu 1968 emigrovala na
Nový Zéland a pak do Austrálie,

=
kde však
"pro neuvěřitelně
nízkou kulturní úroveň" vydržela
jen tři roky a raději se vrátila do
komunistických Čech, kde pak
až do listopadu 1989 malovala
kulisy.
# Krajina v hornatém středu
řeckého Peloponézu se nazývá
Arkádie. Na konci antiky a znovu
v 18. století byla v literatuře
idealizována jako šťastná země
pastýřů a básníků. Poslední
divadelní hra zlínského rodáka
Torna Stopparda Arkadia se
současně
hraje
s
velkým
úspěchem v Melbourne.
# Na hudební festival v Perthu
přijel Pražský komorní sbor a
účinkoval tam na kantátovém
koncertě spolu s orchestrem ze
Stutgartu.
# Rozčileně se ozval V. Donát. V
minulém Kvartu nabádal ke
správné češtině a v článku se
bez jeho viny objevilo několik
chyb. Zejména ho hněte změna
jím dvakrát použitého výrazu
"slovníkářský" na slovníčkářský.
To by mu KVART neměl dělat.
Dále - češtinář Pavel Váša nebyl
členem československého syno
du,
nýbrž
synodu
Česko
slovenské církve. Čtenářům se
omlouváme.
IP
o O o

Výroky a různosti

Dobrými Čechy se nikdy nestali
ti, kteří zahleděni do svého
češství se uzavřeli do sebe a
zapomněli
na
okolní
svět.
Nejlepšími Čechy byli vždy čeští
Evropané,"
řekl
ve
svém
novoročním projevu prezident
Václav Havel. Mimo jiné také
kritizoval vládu a
Parlament za to,
IBM
že důsledně nepní k čemu se za
vázaly:
"...jsem zDOS, WINDOWS, W/NT, OS/2, QWIK
neklidněn průtahy
Komplexní řešení problémů, vývoj aplikací
spojenými s pří
pro vaši firmu nebo pro osobní použití.
pravou důležitých
Instalace, Backups, Data Securing atd.
právních norem".
Používáme nejmodernější technologii.
Předložení záko
nů parlamentu a
Vladimír Kolář 03 836 0440
nebo' jejich pro

mobile: 015 318 152

jednávání a schválení, na př.
zákony proti praní špinavých
peněz, o střetu zájmů, o
neziskových
organi-zacích
a
zákony
uzavírající
restituční
proces je protahováno již mnoho
měsíců.

■

"Naši spoluobčané se zlobí, že
Rakousko či Německo limituje
příliv našich zaměstnanců....Tecf,
když se totéž týká nás, nejednou
se tváříme, že by nic takového
nemělo být...Nevidím, že by příliv
zahraničních dělníků byl tak
silný, aby vedl k nějakému
nebezpečí, takže to nepovažuji
za naléhavou otázku v dnešní
době," prohlásil premiér V.Klaus
ku kampaním proti přijímají
Ukrajinců,Vietnamců a Bosňanů
jako dočasných zahraničních
dělníků nebo i uprchlíků.

■

Průzkum z listopadu a prosince
1994 uvádí, že podle dnešních
výpovědí bylo v roce 1992 pro
rozdělení stejný počet Čechů i
Slováků (Č. 19,6% S. 21,7%). Z
nich se dnes domnívá, že
rozdělení byla chyba v Č. 2,3% a
na S. 8,3% a že to bylo správné
v Č. 30,4% a na S. 10,7%.
Většina Čechů je dnes s
rozdělením spokojena, oproti
tomu, co více než polovina
Slováků by si dnes přála
federaci či konfederaci. Vedle
toho si nadpoloviční většina
Čechů
myslí, že současné
zřízení má více předností než
komunistický režim; u Slováků
převažuje názor, že současný
režim je stejný jako komunistický
a čtvrtina si myslí, že současný
režim má více nedostatků než
předlistopadový (v Č. 7,5%)
"Věřím, že se dělníci vyškolili,
leccos
pochopili,
a že v
parlamentních volbách odevzdají
své hlasy nám. Byl by velký
paradox, kdyby dělníci nadále
volili ODS," prohlásil o volebních
perspektivách
KSČM
její
předseda M.Grebeníček. Oproti
tomu
předseda
SPR-RSČ
(Republikánské strany) Miroslav
Sládek je přesvědčen, že voliči
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vědí proč volit republikány: "Kdo
jiný než skutečná pravice má
opravdový a lidský zájem o
sociální otázky a hájí zájmy těch
nejpotřebnějších."

■

Ve výroční zprávě amerického
ministerstva zahraničí, sledující
dodržování lidských práv v celém
světě, se uvádí, že problémem v
České republice z hlediska
dodržování lidských práv je nejen
diskriminující zákon o nabývání a
pozbývání občanství, zaměřený
prý především proti Romům, ale
i špatný vztah k obyvatelstva k
romské
menšině.
Za
problematický je označen i
lustrační zákon a skutečnost, že
hanobení prezidenta a státu je
trestní čin. Premiér V.Klaus k
tomu prohlásil: "...nevěřím svým
očím, co je tam napsáno. Je to
tak zkreslující a zjednodušené
hodnocení, že jsem velice na
rozpacích."
Rada
Romského
demokratického
kongresu
s
premiérem v podstatě souhlasí a
ve svém prohlášení konstatuje,
že zpráva ministerstva zahraničí
používá
ve
svých
částech
"zjednodušených, generalizujících
výroků bez dostatečné znalosti
souvislostí daného problému."
Zároveň prohlášení ale také
vytýká vládě, že "současná,
často pštrosí politika české vlády
vůči
konfliktům
majoritní
společnosti s romskou menšinou
je krátkozraká a poškozuje
dlouhodobé zájmy ČR":

■
Slovensko do konce léta vrátí
141 tun nukleárního odpadu
České republice, který měl být
původně poslán do SSSR a k
jehož
odeslání
nedošlo
následkem rozpadu Sovětského
Svazu v 1991. Mluvčí Českých
energetických závodů Ladislav
Kříž prohlásil, že v Dukovanech
se urychleně staví uskladňovací
zařízení, které doposud na území
České Republiky neexistuje.

■

V roce 1987 činil vývoz zbrojního
průmyslu federálního Českoslo

venska na 30 miliard dolarů.
Největší pokles byl zaznamenán
v roce 1992, kdy obě republiky
vyvezly zbrojní techniku za něco
méně než 3 miliardy dolarů. V
roce 1993 vývoz České republiky
dosáhl částky 167 miliard a v
roce 1994 134 miliard dolarů.

■

Bývalý ministr vnitra ČSSR
František Kind, odsouzený v
roce 1992 ke třem rokům vězení
za zneužiti pravomoci veřejného
činitele tím, že se od října 1988
do listopadu 1989 podílel na tzv.
mimořádných
bezpečnostních
opatřeních proti opozici, byl
propuštěn po odpykání poloviny
trestu na dvouroční zkušební
lhůtu.

’

■

Premiér
Václav
Klaus
po
zasedání ekonomických ministrů
oznámil, že směnitelnost koruny
by měla být zavedena ještě
letos. Návrh zásad devizového
zákona rozšiřující směnitelnost
české měny na běžném účtu a v
některých
bodech
i
na
kapitálovém
účtu
platební
bilance, by měl být vládou
projednán během několika týdnů.
V platnosti má zatím zůstat limit
pro nákup deviz pro občany ve
výši 100 000Kč a regulace
převodu kapitálu do zahraničí.

■

Jiří Wonka - bratr disidenta
Pavla Wonky, který v roce 1988
zemřel ve vězení - byl vzat do
vazby,
protože
se vyhýbal
trestnímu stíhání. Byl obviněn z
útoku na veřejného činitele, poté
co loňského roku urazil státní
zástupkyni, která na jeho bratra
podala žalobu a soudkyni, která
ho odsoudila. Jiří Wonka byl po
několika
dnech
propuštěn.
Prezident Havel mu udělil z
humanitárních důvodů milost.

■

"Německo je součástí našeho
osudu, ba přímo naší identity. Je
zdrojem pochopitelných traumat i
mnoha předsudků a bludů", řekl
prezident Václav Havel ve svém
projevu
k
česko-německým

vztahům který pronesl ve velké
aule
pražského
Karolina."
Konstatoval, že žijeme v době,
kdy se obtížně rodí nové
mezinárodní uspořádání,
kdy
mnoho států nově hledá svou
identitu a mezinárodní postavení.
S blížícím se padesátým výročím
konce druhé světové války je
čas začít kooperaci mezi Českou
republikou a Německem. "Čím
jednoznačněji se její účastníci na
obou stranách budou hlásit k
ideji
občanského
státu
a
občanské společnosti, tím lépe
se jim bude spolupracovat."
Prezidentův projev ocenila řada
evropských
a
německých
komentátorů a politiků jako
"vstřícný" a jako východisko pro
další rozvoj česko-německých
vztahů. Český premiér V.Klaus o
projevu řekl, že to byl "možná
nejlepší projev" V. Havla v období
po listopadu 1989.

■

Výzkum
veřejného
mínění
agentury STEM z počátku února
ukázal, že 53.4% občanů je
přesvědčeno, že současná vláda
není morálně o nic lepší, než
totalitní komunistická vláda. Jen
46.6% věří v opak. Současně
důvěra veřejnosti v prezidenta
Václava Havla dosáhla počátkem
února 75%, přírůstek 5% od
podobného posledního průzkumu
v říjnu minulého roku. Ve stejné
době vyslovilo důvěru v premiéra
Václava Klause 64%, která
počátkem února klesla 54%.
"Rostoucí důvěra v prezidenta a
prudký pokles důvěry v premiéra
je
nepochybně
způsobený
několika politickými a korupčními
skandály v posledních měsících,"
říká zpráva STEM.
AN

EVA PILAROVÁ
Vatupenky na neděli 26. března
jsou stále ještě k dostání.

Objednejte si na
tel: 432 8246

1945-1995
50. VÝROČÍ UKONČENÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Tento rok si celý svět připomene konec druhé světové války. SOKOL připravuje výstavku ze
vzpomínkových materiálů našich pamětníků. Prosíme všechny, kteří jste válkou prošli přímo
anebo vás, jež těžká léta zasáhla nepřímo, o zapůjčení fotografií, dopisů, dokumentů či
jakýchkoliv předmětů ve válce nebo zázemí používaných. Čekáme i na Vaše příběhy o
obětavosti a risku či zbabělosti a strachu.
na 669 9977. Materiály pro výstavu
Rozsah a působivost výstavy
můžete předat do v SOKOLE.
záleží jen na vás. Čas utíká
Zaručujeme bezpečné
- ještě je třeba vykonat
navrácení
zapůjčených
mnoho práce, a tak
předmětů.
se těšíme, že od Vás
uslyšíme co nejdříve.
Děkujeme Vám
Telefonujte Zorce Krčové
za spolupráci.
na číslo 570 5672 po 19. hodině
nebo během dne

Evart 9
Pátky
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.
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DÁRCI A DARY
Sokolský list:
Dr P.F.Lesse
J.Kuchař
V.Koubek
V. a H.Ružič
E.Vosáhlová
p.Horáčková
p. Bartoněk
K.a M.Konvičný
M.Sadílková
M. Kopecký
S.Jašková
Dr.D.a P.A.Svoboda
V.a A.Vondra
O.Srbová
J. Kadaně
J.Košňar
V.a J.Rajchl
A. J. Robinson
M.Soukupová
B.Nová
F. a A.Heřman
R.Žežulová
Anon M.
Z. Šolin
P. Malik
R. Blažek

$20
$10
$25
$26
$10
$20
$20
$20
$10
$10
$14
$20
$20
$20
$20
$105
$10
$20
$30
$42
$24
$10
$20
$30
$10
$50

M. Roden
$20
$250
Dr.J.David-Moserová
$20
K.a M.Konvičný
$10
M. Kopecký
$100
J.Košňar
F.a A. Heřman
$10
B.Nová ’
$50
Všem dárcům srdečně děkujeme
Slávka Kollárová, jednatelka

T.Kimlová
R. Blažek

$20
$50

14. května
10. září

Karlovarský Jan Becher
nám poslal

BECHEROVKU
kterou prodáváme za zvláště
slevněnou cenu.

1 litr za $30-00

ÚTERNÍ OBĚDY

Děkujeme upřímně všem
novým dárcům knih, obrazů,
časopisů
a
gramofonových
desek. Mnohdy ani nevíme, kdo
jsou ti, kteří nám přispěli. Je
pěkné, že se tak darem dělíte o
knihu s mnoha dalšími čtenáři.
Knihovna je otevřená v
úterý a čtvrtek odpoledne a v
pátek večer. Mimo to si můžete
vypůjčit knihy během akcí pořá
daných Národním domem.
KATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY
V MELBOURNE

Národní dům:

12. března
9. července
12. listopadu

Otec Hrdina z
Brisbane bude
sloužit mše v
Melbourne v St. Pascal, 100
Albion Rd., Box Hill vždy druhou
neděli každý druhý měsíc v 11
hodin dopoledne. Data české
mše svaté na rok 1995:

Tradiční český oběd o třech
Chodech se podává v Národním
domě každé úterý ve 12 hodin.
Cena $12.
V úterý 28. března se však oběd
nebude podávat vzhledem ke
generálnímu úklidu a úpravě
Národního domu.
Přijdte a podejte pomocnou ruku.

Koncerty melbournského
symfonického orchestru
Pátek 24. března:
Antonín Dvořák - Symfonie z
Nového světa a houslový koncert

Sobota 13. května 14-00 hod.
pondělí 15. května 20-00 hod.

Mou vlast diriguje Jiří Kout
Pondělí 22. května 20-00 hod.
Ivan Moravec - Recital
Na pořadu Chopin, Debussy,
Suk, Janáček.

Bližší informace
na tel: 682 7471

- —

—
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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.Arch.(Czechoslovakia)
M.LArch.(Melbourne)

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

TeL & Fax; 459 4312
v
Komerční ing.M.Váňa nabízí účetní a
daňové služby v Melbourne a okolí.

Tel : 481 5308,

COOL

Fax: 481 5308.

ZONE

REFRIGERATION P/L
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

r&Ď ÁlOTORS
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

VEL3K0HOCE ÍIH SUľUHVE
14. DUBNA - VELKÝ PÁTEK

TRADIČNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA
VE 3 HOD. ODPOLEDNE - POD VEDENÍM DB KOPEČKA

& Ü

10. DUBNA V NEDĚLI - BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

TANEČNÍ ZÁBAVA
S ORCHESTREM NAŠEHO E1)Y ZLATÉHO
OBĚD SE PODÁVÁ OD 12 HODIN A TANČIT SE ZAČÍNÁ VE 3 HOD. ODPOLEDNE.
PRODÁVAJÍ SE POUZE NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE.

TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU!
Letovisko Šumava - Locks Way - Belgrave South - Melway Ref 84:J5

=

Rjvart
ě SAFEWAY TRAVEL^

JBL agent for LUFTHANSA, LAUDA AIR, ČSA^

$ 1570

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

288 Carlisle Street
BALACLAVA 3182
Tel: (03) 534 4866
.Fax: (03) 534 4206.

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

V Národním domě, 497 Queensberry Street, North Melbourne

v sobotu, 1. dubna na APRÍLA v 7,30 večer.
Hraje oblíbené STUDIO 4
Vstupné $ 10-00, penzisté $ 8-00
Vaří Libor Adam. Večeři za $ 10-00 objednejte předem..
Pití k dostání u baru. Tombola tentokrát neobyčejně bohatá.
Místa si zamluvte na tel: 744 1691 a 432 8246

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

REGISTERED BY AUSTRALIA POST ------------------------------

Sokolský List
SOKOL MELBOURNE INCORPORATED

IF UNDELIVERED, RETURN TO
497 QUEENSBERRY STREET,
NORTH MELBOURNE, VICTORIA 3051
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