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O PSÍM HLASE A NEBI
S největší pravděpodob
nosti ten nejzajimavějši měsíc
historie Národního domu a kra
janské komunity v Melbourne
právě skončil a je čas udělat
bilanci. Zjistit, co a jak bylo a
jestli to co bylo, stálo, za to.
Měsíc začal návštěvou
Pepy Fouska. Většině aus
tralských krajanů málo známý
písničkář, básník a komik z
České republiky se do Národ
ního domu přišel rozloučit se
svým obecenstvem. Jeho pís
ničky se srandovně-vážnými
texty a odpovědi na otázky z
publika
ukázaly
slušného
člověka a připomněly humor,
historii a povahu lidí země, po
které se nám stýská.
Poslední březnový víkend
vystupovala v Národním domě
Eva
Pilařové.
Nám
"babyboomers", kteří jsme vyrostli v
poválečném
Československu,
připomněla mládi.
Iluze svobody na počátku
šedesátých let vytvořená před
stíranou netečnosti mocipánů k
tvorbě malých divadel a bíg-beat
s jeho stejnými pány nená
viděným rytmem, působily na
můru stalinismu jako Mortein. Po
častuškách a lidových písních

duben 1995
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od Anežky Gorlové o neoraných
lánech a naplněných plánech,
působily texty' druhu“ Tam za
vodou v rákosí nebo Že kočka
není pes jako balzám na duši I
toho nejuvědomělejšiho mládež
níka.
Koncert Evy Pilařové vždy
byl a stále je zážitkem, na který
se jen tak nezapomíná. Paní
Pilarová je hvězdou prvního řádu
a po představeni se ukázala být
příjemnou společnici. S každým

se vyfotografovala a prohodila
pár slov nebo mu podepsala
obal desky. Překvapilo mne, že
přestože je zvyklá zpívat před
tisíci lidmi a koncertuje, jak
řekla, třicet pět let, trpěla před
představením pro naše skromné
publikum trémou. Paní Pilarová
slíbila, že pokud jí to zdraví do
volí, přijede za rok znovu a ten
tokráte s Waldemarem Matuš
kou. Doufám, že se to podaří.
A teď k té největší

Prezident Havel s chotí v Národním domě. V pozadí místopředseda vlády a
ministr financí ČR I. Kočárník a guvernér Národní banky pan J. Tošovský.
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události,, k návštěvě prezidenta
Václava Havla
Chci o této návštěvě na
psat vic, proto začnu pořádnou
předmluvou a to citováním tzv.
Letopisu kanovníka vyšehrad
ského - tento úryvek je z roku
od narazení Páně 1126.
"...když na sto předáků
českých I proboštů a kaplanů
hlídalo, stojíce dokola, kopí
svátého Václava, mezi nimi
jeden kaplan ctnostný, urozený,
jménem Vít, jenž držel kopí
řečeného světce, jak je zvykem,
oděn sa v brnění a přilbu jako
Achilles, zvolal slze radosti na
své: 'Druhové a bratří, buďte
stálí, neboť nad hrotem posvát
ného
kopí
vidím
svátého
Václava, an sedě na bílém koni
a oděn bílým rouchem, bojuje za
nás; i vy vizte!' Oni pak jen
užasli hleděli sem i tam, ale nic
neviděli, protože rie všem, nýbrž
jen hodným toho bylo popřáno
od Boha viděti ten zázrak. I
truchlili, slzeli, z celého srdce
vzdychali k Bohu...11
Mnoho se za posledních
osmsetpadesát let změnilo, ale
hodní stále ví nejlépe. Někdy
však není marné dovědět se
přímo u pramene, jak to bylo.
Státní návštěva prezidenta
České republiky do Austrálie se
připravovala více než dvanáct
měsíců. Koncem loňského roku
jsem se dověděl, že Melbourne
bylo z prezidentova cestovního
plánu vyškrtnuto. Zklamalo mě
to, ale nepřekvapilo. Melboumská zkušenost je právě taková,
všechny návštěvy jezdí do Syd
ney a Canberry. Melbourne jak
oby neexistovalo. Napsal jsem v
tom smyslu úvodník do Kvartu a
řekl jsem si, dobře jim tak. Neví,
o jak krásné a důležité město
přijdou. Ale nedalo mi to a nap
sal jsem dopis panu preziden
tovi, v kterém jsem zdůraznil
důležitost státu Viktorie pro
Austrálii. Později jsem se doz
věděl, že jsem byl jeden z řady

těch, kteří pro znovuzařazení gram
jsem
tedy
předložil
Melbourne usilovali.
delegátům. Kdybych řekl, že se
Podařilo se a v půli ledna na mne dívali jako na vola, byl
mi bylo oznámeno, že před bych vulgární, ale rozhodně se
běžná delegace přijede připravit divili tomu, že jsem chtěl
program prezidentovy návštěvy.
připravit večeři v Národním
V pátek 3. února přijel do Národ domě a něco jako zábavu ve
ního domu autobus různých vedlejší North Melbourne radnici.
úředníků z Prahy, Canberry a
Oznámili mi že:
Melbourne. Někteří se starali o • celá návštěva nesmi trvat
protokol, někteří o komunikace,
déle než jednu a půl hodiny,
jiní o ubytováni,
jiní zase o
protože v Sydney by se zlo
transport, další se starali o bez
bili, že mají méně než my
pečnost okolí, jiní
o
bezpečnost
uvnitř budov a
samozřejmě ještě
Caring for you and your loved ones
další, jejichž poviností je bez
pečnost
osoby
prezidenta a paní
• MUDr. Alžběta Gazdiková
Havlové.
• MUDr. Přemysl Kunz
Den
před
tím mi zavolal
RINGWOOD ® 873 3016
pan kunzul a řekl
Na
rohu
Canterbury Rd a Heatherdale Rd
mně, že co jsem
si
nadrobil
si
Po-Pá
8:30 - 20:00
Sobota 9:00-17:00
mám
sníst,
a
Neděle 10:00-13:30
abych
připravil
program pro pana
CROYDON ® 725 7119
prezidenta v Mel
3/91-99 Lincoln Rd
bourne.
Odhadl
Po-So
9:00-12:00
jsem, že přijde
Po, Út, St, Pá 15:00-17:30
více lidi než po
jme Národní dům
MOBILE ® 018 383 596
a zamluvil jsem
North Melbourne
radnici. Můj pro

Your Family Doctor
Rodinní lékaři
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v Národním domě budou
panu prezidentovi představeni
lidé, kteří se zasloužili o kra
janský život, nanejvýš ale
jedno sto lidí.
• v Národním domě bude
připraveno lehké občerstvení
pro ty, kdo již několik dní jí
letadlovou stravu a také pro
australské policisty, kteří se
budou celý den starat o bez
pečnost před budovou
• kamery budou zakázány, v
Národním domě bude jenom
jeden oficiální fotograf
• v Národním domě podepiše
pan prezident knihu návštěv
a obrázek se svátým rádcem
• z Národního domu půjde pan
prezident pěšky do radnice
(90 kroků)
stejně detailní program pak
následoval pro North Melbournskou radnici.
Tím
byly
rozhodnuty
důležité věci a zůstala starost o
maličkosti. Jak vyčistit, čím
vyzdobit, co darovat, koho poz
vat. Jaké občerstvení, s kolika
lidmi počítat, kde sehnat věci na
vyzdobení radnice, jak zajistit
zvuk, kolik se vypije a sní.
Jakou kytici pro pani Havlovou,
co když bude pršet?.
K tomu případ duševně
ochablého spoluobčana, který
znečistil dveře do Národního
domu anonymním letákem. Z
toho důvodu mám čest seznámit
se s vedoucím antiteroristické
sekce policie státu Viktorie, který
považoval za svou povinnost
zaprášit čistě umyté sklo hlav
ního
vchodu
práškem
na
snímáni otisků prstů.
Datum se nezadržitelně
blíži. Mám až čtyřicet telefonů za

den. Volají mně
ti, kteří byli poz
vaní, ti kteří ne
byli pozvaní, ti
jemné české pečivo a zákusky
kteří měli
být
pozvaní I ti, kteří
Otevřeno denně od 8.30 do 5.30,
myslí, že měli
mimo pondělí a úterý.
být
pozvaní.
31 BLUFF ROAD, BLACK ROCK
Volají mi krásné
TEL: 589 0110
MEL: 85 - K4
paní a slečny,
údajně prezidentovi známé - ery. Tak to dopadlo. Představuji
samy o to tolik nestojí, ale pan jednotlivce tlačícího se davu.
Vidím, že ti, kteří se snaží
prezident by je rád viděl.
Seznam pozvaných byl určen udržovat nějaké dekorum se k
členy výboru Sokola a panem panu prezidentovi asi nedosta
nou. Obracím se k jednomu z
konzulem. Nedá se nic dělat,
více lidí se do Národního domu členů ochranky, aby něco udělal
s těmi kamerami a pani Havlová
už nevejde.
říká "Ale prosím vás, vždyť to
Dvakrát týdně se scházím
s různými policisty, ke spolu nikomu nevadi". No jo, ale co ty
rozkazy. Připadám si jak doktor
práci se přidávají zaměstnanci
Města
Melbourne.
Musíme Mengele.
Pan prezident s pani
koupit nové vlajky, nikdo neví
Havlovou podepisují knihu náv
kolik lidi bude na pódiu v sále
štěvníků. Na obrázku pak máme
radnice
nejen prezidentův podpis se
Konečně je středa večer,
k
Národnímu domu
přijíždí srdíčkem, ale i vlastnoručně
udělanou zlatou prezidentskou
kolona bílých aut, prvnímu z nich
vlaje na kapotě česká vlaječka a kaňku. Konečně je první fáze za
námi. Ještě musíme přejít těch
auto má poznávací značku 1
Rychle ještě poslední instrukce devadesát kroků do radnice.
Pana prezidenta nemají rádi
lidem uvnitř Národního domu.
Íránci, Srbové a ten úchylka, ale
Stojím
před
Národním
prezident se nebojí, tak proč
domem a nevím co říct. Proti
mně stojí člověk menší postavy bych se bál já, I když jsem lepši
a já si připadám jak cvičený terč.
Krojovaná
děvčata
s
medvěd, který zapomenul rutinu.
šedesáti dolarovýma kytkama v
Představuji se panu prezidentovi
rukou se srazila s Havlovými ve
a pani Havlové. Ti mi potom
představují zástupce minister vchodu, a tak jim květiny předali.
Nevadí, ale podle plánu je měli
ského předsedy České republiky
pana Kočárníka a guvernéra předat až uvnitř.
V sále je nabito. Šest set
České národní banky pana
Tošovského. Vejdeme dovnitř a fotoaparátů blesklo naráz, prezi
dent s paní Havlovou vystupují
samozřejmě hloučky po osmi
nejsou utvořené, chlebíčky jsou na pódium, k nim se přidává pan
sněžené a odevšud blikají kam velvyslanec s pani Suchánkovou

I & ‘D MOTOH&
Od zaseknutého plynu až po klouzající spojku.
Opravy vašeho vozu provedou Ivan a Jarda.

199 Moray Street, South Melbourne

Telefon:699 9052

i Advokátní kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street, Melbourne
: Tel: 03 629 6196, Fax 03 629 1311
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a melboumský konzul JUDr M.
Kantor s chotí. V tom okamžiku
hraje Eda Zlatý "Kde domov
můj" a všichni se přidáváme.
Sálem hřmí hymna - zpíváme
všichni včetně pana prezidenta.
Čestný konzul vítá prez
identa a paní Havlovou v Mel
bourne. Prezident Havel zdraví
krajany, děkuje za jejich pomoc
a podporu v době totality a
vyzdvihuje práci těch, kteří v ex
ilu bojovali proti komunismu.
Na pódium jdou děti s
dárky. První jde dáreček, ten co
umí
recitovat
"Polámal
se
mraveneček". V národním kroji
je ho pod kloboukem taktak
vidět. Nese pani Havlové Dry-asBone vestu a po předání baličku
dostal od paní Havlové pusu. Za
nim jde Terezka s kloboukem
pro pana prezidenta. Ten má
očividně radost. Potom jdou
další děvčata v krojích s
upomínkovými předměty darova
nými městem Melbourne.
Panu prezidentovi obklo
penému davem dychtivých kra
janů zbývá jen se protlačit k
východu a je zaplať Bůh po
všem.
Stálo to za to? Stále o
tom přemýšlím. Těch lidi, kteří
mi vyčítají, že nebyli pozváni.
Ge-nerálové, kteří vědí, jak se
organizuje návštěva hlavy státu,
ale během příprav své vědo
mosti tajili. To všechno kalí
vzpomínku na setkání s vý
jimečným člověkem. Přes popu-

IBM
DOS,WINDOWS, W/NT, OS/2.
QWIK

Komplexní řešeni problémů,
vývoj aplikaci pro vaši firmu
nebo pro osobní
použiti.Instalace, Backups, Data
Securing atd.
Používáme nejmodernějši
technologii.
Vladimír Kolář 03 836 0440
mobile: 015 318 152

laritu
prezidenta
Havla,
doufám,
že
se
nestane
tatíčkem. Myslím, že by mu to
nebylo vhod.
CARGO SERVICE
Vždy, když jsem v dět
21 Diimell St. West Sunshine
ství
projevil
nedosažitelné
3022
přáni, řekli mi moji krutí
Do Čech a
sourozenci, že psí hlas do
nebe nejde. Dnes vím, že
na Slovensko
někdy i bezvýznamný člověk
balíčky $ 4-00
může dosáhnout zdánlivě ne
dosažitelného. Jenom musí
za každý kg
chtít.
V ceně je započítáno.
Pavel Pospíchal
• Vyzvednutí u odesílatele
PS Prezident Havel se stal
• Doručení do domu ne
členem Sokola Melbourne a
jpozději do 9 týdnů
obdržel legitimaci s číslem
• Pojistka do výšky $ 200
jedna. Pani Havlová si přála
• Neomezená váha
stát se členkou melbournského
Tel: 363 5132, 360 4777, 720
Sokola také a její legitimaci s
5384,
číslem dvě ji posíláme do
792 5580, 510 8717.
Prahy. V obou případech Sokol
Melbourne nebude účtovat člen volen lidem a nikoliv povolán do
funkce ministerským předsedou
ské příspěvky.
PPS Mrzí mě, že se místopřed či vládnoucí politickou stranou.
sedovi vlády a ministru financí Prezident by měl být nad
straníckou osobou nespojenou s
ČR
Jeho
Excelenci
Ivanu
Kočárníkovi a guvernéru České žádnými politickými směry, a
měl by se vyznačovat vysokým
národní banky Jeho Excelenci
Josefu Tošovskému, nedostalo v intelektem a tvůrčími schop
Národním domě tolik pozornosti, nostmi. Australané na rozdíl od
kolik jejich postavení ve vládě Čechů ale dávají přednost stát
níkům pragmatického založeni.
České republiky vyžaduje.
PP Masarykova cesta byla založena
na přesvědčeni, že myšleni mění
©
tvář
země i života a že vážně
NÁVŠTĚVA Z PRAHY
myslící člověk
neponechává
Mám před sebou řadu
svým pojmům a představám
výstřižků z australských novin a
časopisů,
referujících
o
Luboš KALA
návštěvě
prezidenta
Havla.
umělecký zámečník
Všechny jsou velmi kladné.
Také televizní pořady a rozhla 360 Hadon Rd.,
LM-ífj
sové informace zaujímaly poz BALLARAT 3352
V <7
itivní stanovisko, nehledě již k Tel: 053 428 898
ocenění osobnosti prezidenta Fax. 053 428 571
Na zakázku vyrobíme kovaný
Havla ministerským předsedou
nábytek, lustry, točité schody,
Keatingem při jejich setkáni v
Canbeře. Snad na prvním místě zábradlí, dekorativní mříže, exkluzivní
brány aploty, venkovní dekorace a
stoji za zmínku, že jeden aus
doplňky.
Nabízíme množství vzorů a
tralský novinář v diskuzi o re
dekorativních
motivů, nebo zho
publikánském hnutí navrhuje,
tovíme podle vašeho návrhu.
aby Austrálie se při přípravě k
Pro krajany nabízíme slevu.
ustanovení republiky držela
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
českého modelu. Svůj návrh
PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ
dokládá tím, že prezident ČR je

MAZUR
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volnost plynout v jeho vědomí,
nýbrž je přísně vede k určitému
cíli, kterým je disciplinované
vědění. A tak i Havel. Nejde o
iluze. Ve své knize O lidskou indentitu nadepsal Havel první
kapitolu Život v pravdě.
Přesto se v Melbourne
ozvalo šakali vytí. Na Národní
dům nějaký anonym přilepil
výzvu
nabízející
vysokou
peněžitou odměnu tomu, kdo
zde na Havla spáchá atentát; to
není žert a toto individuum, které
toto má na svědomí se ještě
dopustilo
dalších
trestných
urážek představitele České re
publiky.
Před několika dny jsem
musel jít k zubaři, nerad, neboť
šlo
o
nevyhnutelně
nutné
vytrhnuti stoličky. Potěšení ne
bylo na žádné straně, spocený
zubař mi pak ukázal statistiku,
že západní Slované mají ge
neticky daleko hlouběji zak
ořeněné zuby než např. Austra
lané. Nevím, zda šlo o os
pravedlnění účtu. Mně to bylo
jasné; od příchodu Praotce
Čecha na horu Říp jsme
dostávali do zubů více než jiní,
ale vydrželi jsme. Vydržíme I
nyní.
A
kdo
byl
přítomen
jakkoliv krátkému pobytu prez
identa mezi námi v Národním
domě a pak v přilehlém sále
radnice, bude souhlasit, že ra
dost a nadšení z této návštěvy
bylo
spontánní
a
přímo
hmatatelné. Každý prezidenta a
paní Olgu Havlovou chtěl vidět z
blízka,
představit
se
jím,
stisknout ruku, říci pár slov a
třeba jim dát I malý vzpomín
kový dárek. Neviděl jsem za
chmuřenou tvář, nepřátelský po

hled, neslyšel jsem zlobnou
poznámku, všichni jsme byli
rádi, že prezident České repub
liky je mezí námi v Melbourne.
Vždyť to zde ještě nebylo!
Honorárni konzul ČR v
Melbourne JUDr. M. Kantor
uvítal prezidenta Havla a jeho
pani v krátkém, vtipném a
výstižném projevu a neopomněl
se
zmínit
o
nedávném
prohlášení jednoho zdejšího čel
ného politika, že v Austrálii
čestný člověk v parlamentu
neobstojí. Uvedl to jako kontrast
k profilu prezidenta České re
publiky, jehož morální čistota
odolává politickým úskokům, tak
jako odolávala tlaku totality. Pan
prezident pak pozdravil českou
pospolitost v Melbourne, ocenil
její věrnost k zemi, z které jsme
vzešli a pak nám řekl něco, co
jsme ještě neslyšeli a na co
jsme čekali: poděkoval českým
exulantům za mravní i materiální
pomoc,
kterou
poskytovali
národu v době komunistické po
roby v naději, že demokratické
jádro odolá a země bude opět
svobodná. Přijali jsme tato slova
jako zadostiučinění, že jsme se,
třebas nepatrně, podíleli na
setřesení totalitního jha. Prez
ident pak dodal, že si je vědom
toho,
že
tím
český
exil
nepovažuje
úkol
za
zcela
splněný
a
podílí
se
na
prospěchu republiky I nyní.
S
hořkostí
jsem
si
uvědomil,
že
mezi
mnoha
přítomnými není ten, který by si
slova prezidentova uznání za
sloužil snad nejvíce. František
Váňa, vydavatel Hlasu domova
po téměř 30 let - 667 čísel, přes
7000 stránek, který zemřel právě
před rokem. Během své nov-

N.I.K. REFRIGERATION
SERVICE
Ledničky, pračky, sušičky,
myčky nádobí a ostatní domácí
spotřebiče
24 HODINOVÁ SLUŽBA
IVO NOVAK

I

@03 701 2117
MOBILE: 015 369 211
inářské činnosti, spoluúčasti na
exilové práci a podpoře nově
příchozích
shromáždil
archív
dokládající tyto snahy. Velkým
porozuměním Kanceláře prez
identa republiky a velvyslanectví
ČR v
Canbeře byly tyto
dokumenty, vážící téměř půl
tuny, odeslány prezidentským
letadlem (zdarma) z Melbourne
do Prahy. Pro svou historickou
důležitost tam patří. Studium a
výzkum exilového hnuti se bez
nich neobejde. Větší část zásilky
byla poslána Památníku národ
ního písemnictví na Hradčanech,
15 beden si vyžádala knihovna
Libri prohibiti, některé písemnosti
byly
adresovány
Ústavu
současných dějin a další pak
Náprstkovu muzeu v Praze. Kni
hovnu Hlasu domova s téměř
pěti
sty
svazky
věnovali
pozůstalí F. Váni Národnímu
domu Sokol.
Samozřejmě nemohu po
psat všechno, hlavně ten hřejivý
pocit, že prezident České repub
liky přijel za námi, nezapomněl
na nás. Bylo by nevděčné se
nezmínit o Pavlu Pospichalovi,
starostovi melbournského Sok
ola, na jehož bedrech ležela
příprava a organizace návštěvy
v Národním domě a na radnici.
Plato ve svém klasickém
textu
o
státě
(Respublika)

MARTIN VÁŇA (B.Bus) ACCOUNTANT
Manufacturers of Precision
Industrial Diamond Tools
14 Shearson Crescent, MENTONE VIC 3194

Ph: 584 5566

Fax: 583 9339

^saaaBKasMaaaaaasai^aaaaaeaaaaHaaai —M

9 Sackville Street, Heidelberg Heights, 3081
Tel. & Fax: 459 4312
Komerční ing.M.Váňa nabízí účetní a daňové služby
v Melbourne a okolí.

popisuje jeskyni, ve které živoří
lidé, jsou spoutáni a nemohou
toto místo opustit. Vše se však
změní, když jeden z vězňů
setřese pouta a vyjde se podívat
do světla. Pociťuje bolest a
postupně se učí pfivykat slunci.
Vysvobodí ostatní. Není Václav
Havel takovým člověkem, který
zbavuje sebe i celý národ pout?
Miloš Ondrášek

©
DOPIS ČTENÁŘE
Melbourne 30. 3. 1995

Vážená redakce Kvartu,
v poslední době jsme se s
rodinou zúčastnili dvou akcí or
ganizovaných
Sokolem
Mel
bourne. Touto cestou bych chtěl
poděkovat starostovi Pavlovi a
všem, kteří mu pomáhali tyto
akce skvěle zorganizovat, neboť
v obou případech jsme si od
nesli skvělé zážitky.
Vystoupení Evy Pilařové
bylo tou první. Mělo spontánní
atmosťéru a gradovalo v jakousi
nadčasovou
výpověď.
Texty
některých písni jako by dostaly
nový
rozměr.
Doprovázena
pouze klavírem nám opět Eva
dokázala, že je pani zpěvačkou.
O to překvapivěji po vystoupení
zapůsobila její přístupnost a
ochota odpovídat na zvídavé
otázky.
Několik dnů poté jsme se
pak spolu s celou krajanskou
obci
dočkali
historického
okamžiku a to setkáni s pre
zidentem
České
republiky
Václavem Havlem, jeho ženou a
doprovodem v Austrálii. To byl
skutečně vrchol, co nám sokolští
organizátoři mohli přichystat a
stěží si podobný zážitek kdy
zopakujeme.
Je obdivuhodné jak V.
Havel zvládá neuvěřitelně nabitý
program státnických povinností,
aby se pak šel usměvavý
pozdravit s českou obcí v Mel
bourne. V. Havel pronesl na ad
resu krajanů jen to nejlepši,
čímž nám opět dokázal, že je

nejen uznalý a chápavý, ale též
usmířený tím, že je zcela jasné,
morálně na výši. Mohli bychom kdo se jeví malým. Ale brání mi
si z něho občas vzít příklad a v tom malá drobnost - já tu žiju.
být k sobě více snášenliví.
Václav Rajchl
Kdo ten večer přišel do
North Melbourne Town Hall,
VÝROKY A RŮZNOSTI
Citáty z českého tisku
nelitoval. Pro mne, jako dosud
nováčka, v
Austrálii,
byla
Pražské pivovary zvýšily
nevšedním zážitkem I přítomnost cenu piva v průměru o 9.85%.
tolika krajanů té starší I nejstarší Staropramen, Měšťan a Bránícké
generace a vnímal jsem celý ten pivo bude tedy stát o 60 haléřů
večer jako průsečík historické na pulitr víc. Je to první zdraženi
události. Především pro ty kra po 18 měsících a Pražské
jany, kteří z nesouhlasu s pivovary zdůvodňuji zdaženi
komunismem učinili krok do
neznáma a vlastně si svou vlast
imaginárně přestěhovali za moře
a dlouhá léta žili vzpomínkou,
REFRIGERATION P/L
takže pro ně asi, byl tento
Opravy, konstrukce, prodej
okamžik
největším
vyzna
chladících zařízení
menáním a poctou.
Téměř pobouřeni u mne Petr Kubásek,
vyvolala neadekvátní reakce na Tel: 587 1488, Fax: 587 3754
oficiální návštěvu v tisku a
televizi. Možná se mýlím a pod
statné zprávy mi unikly (SBS
BDĚN PARK
nechytám a z tisku jsem sledo
LANDSCAPING SERVICES
val pouze Herald Sun). Přesto si
Provedu veškerou práci kolem
však neodpustím představu, že
vašeho domu a zahrady,
kdyby australští představitelé
V. Ambrož S 7151116
byli na návštěvě v Praze, tak by
informace o tom byla nejspíš v
každém zpravoda
jství a v novinách Peter Strich
by byly obsáhlé STAMPS & COINS
články na prvních
MYER STORE 5th Floor
stranách. A tak to
tel: 03 661 2945
poněkud
připo 295 Lonsdale St.
míná přezíráni a
dokonce
určitou • ZNÁMKY
nadřazenost vůči • MINCE
malému
národu, • MADAJLE, ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ
protože když to •BANKOVKY
není Amerika, tak • ZLATO A STŘÍBRO
co
kdo
může • PORADY A OCENĚNÍ ZDARMA
znamenat. Jenže, • ČESKĚ A SLOVENSKÉ MINCE A
BANKOVKY VE VELKÉM VÝBĚRU
když měl Václav
Havel projev v
Americkém
kon VÝKUP A PRODEJ
gresu, tak sklidil
takové ovace, že ZA HOTOVÉ
to udivilo všechny Prodejní doba: Pondělí - středa 10-6,
čtvrtek 10-7, sobota a neděle 10-6.
politické experty.
Volejte
Petra nebo Honzu na 661 2945
A tak nak
onec bych
být
Pro krajany sleva

COOL ZONE

růstem inflace - loni prý zaplatily
např. za vodu o 39% více než v
roce 1993.

V neděli 21.května 1995
v pravé poledne

♦

"Jsem jako každý člověk
rád, když mi někdo projeví
důvěru, ovšem průzkumy veře
jného mínění nepřeceňuji," od
pověděl prezident V.Havel na
dotaz, co si mysli o výsledku
veřejného mínění (o kterém
Kvart informoval v minulém
čísle), kdy důvěra v něj vzrostla
na téměř porevoluční úroveň a
důvěřovalo mu o 20% více
občanů,
než
premiérovi
V.Klausovi. "Nebylo by dobré,
kdyby se politici stali otroky
svého image a celé jejich úsilí
směřovalo k tomu, jestli nějaké
procento nabudou nebo ztratí,"
poznamenal nakonec.
♦

Ministr vnitra J.Ruml v
televizním rozhovoru prohlásil,
že ho zajímají jen ti bývali
agenti nebo příslušnici StB, kteří
zastávají místa v ekonomice
České republiky, na nichž mo
hou skutečně něco důležitého
ovlivnit.
♦

Úřad pro dokumentaci a
vyšetřování zločinů komunismu
oznámil, že objevil výpověď ob
sahující informace o pěti pra
covnících bezpečnosti, kteří byli
přítomní v bytě Jana Masaryka
těsně před jeho smrtí. "Výpověď
obsahuje rtinoho detailů a zatím
se nám zdá věrohodná. Podaři-li
se nám ji potvrdit, pak je reálná
naděje, že oněch pět lidí je stále
ještě naživu," prohlásil zástupce

V Národním domě, 497 Queensberry Street, North Melbourne.
Jitrnice a jelita co hrdlo ráči. K zapití je plzeňské pivo.
Další informace na 432 8246 nebo 744 1691.

ředitele Pavel Bret. Ředil Václav
Benda prohlásil, že "výpověď
naznačuje, že se jednalo o
nezákonou domovní prohlídku,
během které byl Jan Masaryk
hrubě napaden". Jmenovaných
pět lidí v občanských šatech se
ale prý nemuselo přímo podílet
na Masarykově smrti.
♦

Zasedání
představitelů
G24,
skupiny
dvaceti
čtyř
průmyslových států, vyslovilo
varování
postkomunistickým

b aYsWateb pet shop
747 Mountain Hwy., Bayswater 3153
Telefon: 9729 6284
=> čerstvé maso a sekaná
=> široký výběr zboží
==> akvárium
=> koupání psů - objednejte předem
=> otevřeno I v neděli (11,00 - 14,00)
=> mluvíme česky nebo slovensky

státům, že spomalení reforem by
mohlo ovlivnit rozhodování o
poskytování pomoci. Od us
tavení G24 v roce 1989 byla
poskytnuta pomoc v hodnotě
$US 97.1
billionů
bývalým
komunistickým státům. Jejich
prohlášeni bylo v přimé reakci
na výsledky voleb v Estonsku a
na Slovensku,
♦

Americká
Export-Import
Bank (EXIM) v květnu či červnu
poskytne půjčku ve výši $US
317 millionů atomové elektrárně
v Temelíně na vzdory protestům
rakouské vlády a skupiny členů
amerického kongresu. ČEZ již
před časem podepsaly dohodu
na $19.1 milionů s Westing
house Electric a Sorrento Elec
tronics na dodávku systému
kontrolující zářeni.
♦
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V neděli 14. května

sváte^jnatelíi
oslavíme v Národním domě
♦

ft

Místa je nutné si objednat
na tel 432 8246 a 744 1691.
Vstup $12 oběd zdarma
Český
ministr
kultury
Pavel Tigrid, který má předložit
tiskový
zákon
parlamentu
prohlásil agentuře Reuter, že
zákon je "medium rare", a dodal,
že je připraven přijmout velkou
část kritiky, protože "in English I
would say, "my heart isn't in it'.
You can quote me on that ". "Byl
jsem novinářem 50 let," řekl.
"Jsem pro daleko liberálnější
zákon."
Zákon je připraven vládou
potom, co premier a další minisři
kritizovali novináře za "zaujatost"
ve zpravodajství. "Lidé u moci
musí chápat podstatu demokra
cie, pravé demokracie, že media
plní určitou kontrolu veřejného
života, včetně zneužití vlády a
moci. Musí se s tím smířit," pok
račoval Pavel Tigrid, patrně nejvýznamější exilový novinář.
Nejproblematičnějši
z
celého zákona je "právo od
povědi", které stanoví povinnost
mediím uveřejnit na požádání
odpověď kohokoliv, o kom padla
ve zprávě zmínka, a to bez roz
hodnutí soudu, nebo jakéhokoliv
arbitra.
(Stávající
zákon
požaduje rozhodnuti soudu - v
únoru soud přikázal dvoum
denníkům otisknout opravu a
omluvu a zaplatit odškodné. "Ze
zásady jsme proti tomu, to by
chom nevysílali nic jiného, než
odpovědi," prohlásil
Vladimír
Železný,
ředitel
soukromé
♦televizní stanice Nova.

Z
výzkumů
veřejného
míněni provedeného Evropskou
komisí *k pátému výročí pádu
komunismu v zemích bývalého
"tábora socialismu" vyplynulo, že
z 18ti zemí, jen v Albánii, České
republice, Estonsku a Slovinsku
se většina dotázaných domnívá,
že život se všeobecně zlepšuje.
Nejvíce
pesimismu
výzkum
nalezl v Arménii (76%), Litevsku
a Rusku (71%) a na Ukrajině
(68%).
♦

V pondělí 6.3. na Slovensku
vyšla většina deníků s bílou
první stranou, na níž byla
vytištěna pouze výzva pod nad
pisem Znepokojeni. Vydavatelé
tím protestovali proti přípravám
tiskového zákona, podle kterého
by se zvýšila daň tisku s účasti
zahraničního kapitálu. K protestu
se nepřipojily provládní časopisy
Slovenská
republika
a
Hospodářské noviny.
♦

Od posledních voleb na
Slovensku je to již po třetí, co
tisíce Bratislavanů na náměstí
SNP zazvonilo klíči jako v čase
"sametové revoluce" za od
stoupeni Mečiarovi vlády. Ten
tokráte to bylo při protestu proti
vládnímu zákazu politické satiry
komika Milana Markoviče na
Slovenské televizi.
♦

Vláda
schválila
návrh
zákona o zpřístupněni svazků
StB.
Ve
svazcích
budou
začerněna jen jména třetích
osob, jména agentů a infor
mátorů zůstávají. Přístup má být
umožněn i bývalým občanům
ČSSR žijícím v zahraničí. Cena
kolkového poplatku je 50Kč.
♦

V důvěře ústavním či
nitelům se názor českých obča
nů v březnu nezměnil, preziden
tovi důvěřuje 75% občanů, vládě
52% a poslancům 27%
♦

V anketě Mladého světa
na otázku "Co se vám libí v
Čechách nejvíce?"
Odpověděl Jarda,
71 let,
důchodce:
"Nelíbí se mi tu zatím nic. Chce
to aspoň třicet padesát roků
práce, než se to dá všechno do
hromady, aby to vypadalo jako
dřív ještě před válkou. Byl jsem
pětadvacet let v Austrálii, vrátil
jsem se loni a jsem moc zkla
maný."
♦

Prvního
dubna
přišla
zpráva z holandského sjezdu
osvobozených
žen.
Podle
sjezdového rozhodnuti se ja
zyky, které používají mužský,
ženský či střední rod postupně
přestanou používat. Tím se
zasádí smrtelná rána jazykové
diskriminaci.

r
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Děkuji

(faßen 1995
Dary na Sokolský list:
M. Schimana
M. Svobodová
L. Schlee
H. Weilová
S. Česal
K. Konečný
p. Melicharová
A. Gray
p.Jahodová
J. Augustin
J. Musílek
p. Skučková
Z. Šolin
B. Stone
B. Moravec
F. Steven
T. Kimlová
A. Gráfová
M. Součková
Anon.
E. Volny

$ 50
$ 12
$ 20
$ 34
$ 20
$20
$ 20
$ 10
$ 10
$ 30
$ 20
$ 10
$ 30
$ 12
$20
$ 50
$ 20
$ 10
$ 20
$ 20
$ 10

Dary na Národní dům:
F. Maxová
M. Černá
JUDr M. Kantor

$ 10
$ 20
$ 50

Všem dárcům ze srdce
děkujeme.
Slávka Kollárova, jednatelka

Připomínka. Sestry a
bratři, blíží se konec finančního roku a mnozí jste
zapomněli
na
členské
poplatek. Prosím, aby jste
nám
členské
přízpěvky
poslali a to $ 15 plné členství, penzisté a slevněné
členství $ 8.
Děkujeme.

všem členům I
nečlenům Sokola
za
pomoc
při
přípravě a během
návštěvy
prez
identa Havla v
Melbourne.
Děkuji těm, kteří na
kolenou umývali horni I dolní sál
Národního domu, setřeli prach z
knih, zábradlí, květin a stolů.
Těm,
kteří
umyli
všechna
zrcadla, umývadla, toaletní mísy,
dveře a okna. Děkuji všem
kuchařům,
kteří
připravovali
občerstveni, děkuji těm, kteří své
děti oblékli do národních krojů a
jejich dětem. Děkuji těm, kteří
obsluhovali
stánek
s
občerstvením a děkuji také těm,
kteří stáli u dveří obou sálů a
dávali lidem jmenovky. Děkuji
těm, kteří pomáhali s ogranizaci,
nákupem dárků a květin. Něk
terá pomoc ač nabídnuta nebyla
zapotřebí, ale v případě nutnosti
byla dosažitelná. Určitě jsem si
nevzpomenul na všechny, kdo
pomohli, nebo nabídli pomoc.
Mezi Čechy a Slováky to
bylo určitě vice než šedesát
osob, které se přímo podíleli na
organizací a přípravě návštěvy

prezidenta. Mimo krajanů nám
pomohli také Australané. V sále
radnice pracovali na výzdobě a
přípravách čtyři lidé dva dny.
Ochota a spolupráce policistů
státu Viktorie byla příkladná.
Čtyři týdny před návštěvou dva
až třikrát týdně konzultovali se
mnou naše potřeby. Organizace
dopravy, bezpečnost publika a
členů delegace byla v nejlepších
rukou.
Byla to první návštěva
prezidenta Československa nebo
České republiky a jsem si jist,
že další podobná delegace prezident, místopředseda vlády,
ministr průmyslu a guvernér
Národní banky - během mého
života do Austrálie nepřijede.
Jsem hrdý na naše kra
jany, kteří bez
potřebných
zkušeností se chopili tohoto úkolu a výsledek byl na jedničku.
Pan prezident, při pro
jevu
v
guvernérové paláci
poděkoval obyvatelům Viktorie
za to, že se nás ujali, potom, co
jsme opustili vlast. Řekl že
doufá, že se tady chováme
slušně. Myslím, že se nemusí
strachovat.
Pavel Pospíchal, starosta
Pokračování na str. 10

— -
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Válka a její konec^J^
ve vzpomínkách Čechoslováků
Ve dnech 7. až 14. května 1995 probíhá v horním sále Národního domu výstava
z dobových materiálů z válečných let 1938 - 1945.

Tato jedinečná výstava je umožněna laskavou spoluprácí hrstky lidí, kteří prošli
válkou jako aktivní příslušníci armád I těch, kteří zakusili zlo války v
. koncentrácích. Tragédie války byla společným osidem doby a s těžkostmi se
potýkali I ti, kteří válku prožívali doma v zázemí. To vše výstava dokumentuje.

.Akce je pořádána u příležitosti 50. výročí konce 2. světové války a je
.zamyšlena jako pocta všem, kteří v ní zahynuli, I těm, kteří ji přežili.

Program začíná 7. května 1995, ve 12 hodin,
obědem. K výběru jsou tři jídla za jednotnou cenu $
12-00. Místa si prosím zamluvte na tel: 744
1691 Výstava bude slavnostně otevřena ve 1400
hodin. Po promluvách následuje ukázková četba z
autentických válečných deníků a setkání s příslušníky
zahraničního odboje. Je zahrnuto I promítání
videového záznamu z dokumentárních filmů o 2.
světové válce.
Ti z vás, kdo nemohou přijít v neděli 7. května mohou
výstavku zhlédnout I v jiném čase. Pro informace
volejte Pavla Pospíchala na číslo: 432 8246

r^vart

Ä SAFE WAV TRAVELS

JBLagent for LUFTHANSA, LAUDA AIR, ČSA^

ad $ 1570

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

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

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

Májová zabava
6. května 1995 v 7,30 večer
v Národním domě 497 Queensberry Street, North Melbourne

Hraje

STUDIO 4

Chutná večeře, dobrá pohoda, příjemná společnost,
bohatá tombola.
Vstupné $ 10-00 ($8-00), večeře $ 10-00.
jídlo se vydává od 7.00 hodin. ‘Pití ^dostání u baru.
Místa si objednejte na tel: 744 1691 nebo 432 8246

/a
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