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etos je to dvacet sedm
let od mého příjezdu do
Austrálie. Půl roku před
uskutečněním
tohoto
velkého kroku většina z
nás nevěděla o Austrálii s vý
jimkou něčeho o tenistech,
plavcích a melbournské olym
piádě vůbec nic. Při podepi
sování smlouvy na vídeňském
vyslanectví jsem si vzpomněl na
obrázek australské krajiny od Z.
Buriána, který spolu s umělco
vou představou naší sluneční
soustavy visel všechna ta léta
na stěně naší třídy.
Po přistání a celní kontrole,
kdy znuděný celník se tužkou
prohrabával ve špinavém prádle,
které jsme po měsíci bydleni ve
vídeňských parcích měli v ku
frech, nás seřadili do řad a dali
nám barevné knoflíky. Červené,
žluté a zelené. Já jsem dostal
knoflík zelený. Hned jsem věděl
o co jde. To jsem totiž znal z
povídání o koncentrácích. Čer
vené pro komunisty, žluté pro
židy. Jak se dověděli o mé do
pravní nehodě to nevím.
Bez vysvětleni v některém
ze srozumitelných jazyků nás
posadili do autobusů a někam
vezli. S nosem na okně jsem
sledoval žlutohnědou krajinu s
vypálenými vraky aut, rezavými
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konzervami a starými papíry
naaranžovanými ve vhodných
vzdálenostech
podle
silnice.
Když pak autobus zastavil ve
městě, které Hollywood ok
opíroval jako kulisu pro film V
pravé poledné (High Noon),
věděl jsem, že se mi zdá sen o
cestě do pravěku.
Příchodem
do
Austrálie
jsme se octli tam, kde I komu
nistická Evropa byla o patnáct
let dříve. Ve výkladě jediného
krámu, který jsme po cestě
viděli byla kameninová souprava
džbánu a lavóru, jakou jsem
neviděl
ani
u
babičky.
V
Bonegile - lágru, jehož staveni
byla ztlučena z vlnitého plechu,
jsme za krátký čas I v kávě cítily
ovčí lůj.__ _____ _________
Kdybych
měl
tehdy
možnost, otočil bych se na podpadku a jel těch šest set kilo
metrů do Sydney a patnáct tisíc
kilometrů zpátky do Evropy.
Prvni lidé, s kterými jsme se
setkali a kterým rozumíme jsou
starousedlici. Dovídáme se od
nich, že proti mouchám mají
sprej, který nám ukážou, ale
nepůjči, že v tomto počasí
máme jit na bič, a že jsme to
měli ízi, zatím co když oni přijeli
na tom šip - jak se to řekne
česky?...

Potom jsme se seznámili s
dalšími starousedlíky, kteří na
rozdíl od těch prvních se nejeli
podívat do zoologické zahrady,
ale přišli pomoci. Někteří dobrou
radou, jiní nabídnutím bydleni a
mně nejlépe ze všech. Mě od
vezli do Melbourne a sehnali mi
velmi dobře placenou práci.
Začal jsem se seznamovat
se skutečnou Austrálií. S lidmi,
kteří pomohli, postarali se, půjčili
nebo darovali co bylo potřeba a
kteří dobře poradili. Domluvit
jsme se všude museli česky.
Někteří lidé k tomu potřebovali
anglicko-český slovník, ale to
jsme jim vzhledem k tomu, že
jsme v Austrálii, odpustili. Bylo
mi řečeno, že teď budu mejt.
Trochu mě to překvapilo. Sám
jsem byl umytý a práci jsem
dostal v řemesle. Teprve později
jsem se dověděl co znamená
slovo mate.
Přes dobře míněné rady
jsem si koupil auto a začali jsme
s partou kamarádů jezdit do
přírody.
Eukalyptové pralesy,
průzračné řeky, mořské pobřeží,
vše bez turistů a jejich značek.
Krása
nedotčené
australské
přírody
nám vyrazila
dech.
Uvědomil jsem si proč úřednici
na vyslanectví chtěli, abychom v
Austrálii vydrželi dva roky.

Spojte se s našimi cestovními kancelářemi
nebo volejte přímo

CZECH AIRLINES
Suite 809, AUSTRALIA SQUARE TOWER,
SYDNEY NSW 2000

Tel: 02 247 6096

Fax: 02 232 1713
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Zjistili jsme, že Australané
jsou lidé otevřeni, přátelští,
důvěřiví a jejich způsob života
tomu odpovídá. Pro člověka
stále nasáklého Evropou bylo
nepochopitelné, že I obyvatelé
města se cítili bezpečni za
nezamčenými dveřmi.
Pomalu jsme si zvykali na
ježdění vlevo, na domy stavěné
moderním způsobem z lehce
zpracovatelných materiálů a I na
to, že s výjimkou několika ka
marádů nikomu nerozumíme. Po
letech jsme přestali neustále
všechno srovnávat s Českoslov
enskem a přijali jsme Austrálii a
život zde, jako standard.
Po sametové revoluci jsem
předpokládal, že za několik let
bude jen malý rozdíl mezi
Československem a Austrálií.___
Byl jsme hrdý na elitu, která
se dostala na špici veřejného
života v nově demokratické re
publice.
Nedostatky
jsem
považoval za přechodné. Ma
fiánskou činnost jsem přiřkl
přivandrovalcům přechodně se
zdržujícím na území Českoslov
enska. Rómové, Čečeni či Ar

Konzulát České republiky, 500 Collins Street , Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

méni mohli za všechno. Češi za
nic, ti byli vždycky muzikanti.
Trhliny
v
mé
víře
v
Československo se začaly ob
jevovat s příjezdem prvních tur
istů. Jejich materialismus, snaha
využit a neschopnost dodřžet
slovo mne překvapila. Po něk
olika zkušenostech jsem si
uvědomil, že tyto a podobné
charakterové vady jsou častěji
pravidlem než výjimkou.
Austrálie nás bývalé Evro
pany ukolébala do rytmu životatohoto
nejstaršího
světadílu.
Návštěvníkům z Čech se zdáme
být naivní, pomalí a staromódní.
Asi jsme se takovými stali.
Nepřekvapí nás, když se s námi
dá do hovoru cizí člověk,
neumíme
podplácet
státní
zaměstnance a neříkáme pod
vodníkům podnikatelé.
Mám pocit, že být pomalu
myslicim, naivním Australanem
není úplně k zahozeni.
Pavel Pospíchal

I Peter Strich
(STAMPS & COINS
MYER STORE
5th Floor, 295 Lonsdale St.

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

V minulém čísle jsem se
zamyslel nad zákonem č. 216,
podle kterého držitelé českého
občanství, I když vstoupí na
území ČR s australským pasem
opatřeným českým vizem, jsou
povinni pak při výjezdu se
prokázat českým pasem. Uvažuji
zda úmyslně se pak ve sloupci
vedle mého tvrdí, že to není tak
horké a úředníci pasové kontroly
zamhouří oči. Snad, zákon je ale
zákon a dostáváme se tak do
úřední libovůle. Zákon, který se
aktivizuje jen někdy a z důvodů,
které zůstávají utajeny, ve mně
vzbuzuje tíseň.
Tato skutečnost mne vede k
úvaze o vzájemném vztahu mezi
vlasti a exilem. Po rozpadu

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

tel: 03 9661 2945
•
•
•
•
•
•
•

JAK hA TOM JSME

Rodinní lékaři
•
•

MUDr. Alžběta Gazdiková
MUDr. Přemysl Kunz

RINGWOOD ® 9873 3016
Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.

Po-Pá
Sobota
Neděle

8:30-20:00
9:00-17:00
10:00-13:30

CROYDON * 9725 7119
3/91-99 Lincoln Rd.

Po-So
Po, Út, St, Pá

9:00-12:00
15:00-17:30

MOBILE S 018 383 596
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Konzulát Slovenské republiky, Level 1 128 Exhibition Street,
Melbourne 3000, Tel: 03 9654 4755, Fax: 03 9654 4788

kremelského samoděržavi byly
miliony lidí postaveny do nových
situací a jedna z nich je postoj
těch, kteří zůstali k těm, kteří
odešli a naopak. Není to ovšem
jen český problém, potýkají se s
ním všechny postkomunistické
státy. Zni to cynicky uvedu-li, že
jediné co se komunistům po
dařilo bylo, že se domov dívá na
exulanta jako na utečence, dez
ertéra anebo na "bývalého“
člověka, s
kterým
se
již
nepočítá.
Jiří Dienstbier, první ministr
zahraničních věcí po listopadu
1989, prohlásil, že z totalitního
Československa nikdo nemusel
odcházet. Poslanec Jiří Payne o
exilu zase řekl, že krajané mají
u nás velmi špatnou pověst,
protože veřejnost má logický
pocit, že jsou to lidé, kteří si
ulehčili situaci tím, že odešli.
Mám ale dojem, že mínění
národa se I pří jisté rezervova
nosti od těchto názorů lišilo.
Většina českých politiků se dis
tancovala a dále než za kvalifik
ovanou
majetkovou
restituci
nešla. Velkou výjimkou je prez
ident Havel, který dal českým
demokratickým exulantům plnou
důvěru a vážnost.
Kde jsou prameny českého
postoje? Mluvčí české pospoli-

MAZUR
CARGO SERVICE

21 Dinnell St. West Sun
shine 3022

Do Čech, na Slovensko

balíčky $ 4-00 / kg
V ceně je započítáno:
• Vyzvednutí u odesílatele
• Doručení do domu
nejpozději do 9 týdnů
• Pojistka do $ 200-00
• Neomezená váha
Tel: 9363 5132, 9360 4777,
9720 5384,
9792 5580, 9510 8717.
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tosti ve Spojených státech Mo
jmír Povolný píše v článku o
exilu a politických institucích, jak
byl uveřejněn v Lidových nov
inách, že všichni Češi a Slováci,
kteří v několika exilových vlnách
odcházeli po únoru 1948, se v
podstatě pokládají za politické
exulanty. Když pak v listopadu
1989 padl komunistický režim,
ani čsl. federální vláda ani
následující vláda ČR nevypraco
valy žádnou koncepci vztahů
mezi domovem a exilem, na
kterou by se dalo spoléhat při
řešeni
konkrétních
otázek
vznášených z obou stran. Exil
se dnes pokládá za zahraniční
větev národa, ale z chováni
vlády a české veřejnosti není
jasné, zač jej pokládá domov.
Hrany ve vztazích mezi
českým exilem a domovem
ztrácí na ostrosti. V exilu vidíme
vývoj republiky realističtěji a
jeho průvodní negativní jevy po
suzujeme shovívavěji. Přijme-li
dnes vláda exil, jak on sám
sebe vidí a jak si přeje být při
jímán, pak z toho plynou pro obě
strany jisté závěry.
Pro exil to znamená podpo
rovat zájmy České republiky v
zahraničí bez újmy na loajalitě
vůči zemím, kde exulanti našli
nový domov. Dále pro něj zna
mená
pomáhat
demok
ratickému, hospodářskému, so
ciálnímu a kulturnímu vývoji ČR.
Zajisté mnoho exulantů tyto
funkce plni, akce by ale měly

Luboš KALA

Jmělecký zámečník
260 Had°n Road
LMU
BALLARAT
Tel: 053 428 898,
Fax: 053 428571
Na zakázku vyrobíme kovaný
nábytek, lustry, točité schody,
zábradlí, dekoratívni mříže,
exfuzivní brány a ploty.
Nabízíme množství vzorů a
dekorativních motivů, nebo
zhotovíme podle vašeho návrhu.
Pro krajany sleva.
Těšíme se na vaši návštěvu
po telefonické domluvě
být systematičtější. Na straně
České republiky jde o postoj
veřejnosti a o politiku vlády.
Veřejné míněni se nepochybně
vytváří podle svých vlastních
zákonitostí, ale chování exilu,
postoj vlády a politického establišmentu
a
sdělovací
prostředky je mohou do jisté
míry ovlivnit. Zatím však v ČR
chybí instituce, které by na
tomto úseku účinně pracovaly.
Na ministerstvu zahraničích věcí
sice po nějakou dobu existuje
odbor krajanských a nevládních
styků, zdá se mi ale, že jeho
činnost je nahodilá a nemá ani
plán ani program. Při Poslan
ecké sněmovně byla sice usta
novena komise pro styk s kra
jany, exulanti však v ní nejsou
zastoupeni a o jeji činnosti nám
není nic známo. Český dialog, v
Praze vycházející měsíčník pro

K. and M.
Skin Therapy

I

Advokátní
kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 3000
Tel: 03 9629 6196,
Fax 03 9629 1311

•
•
•
•

Shop 11/28 Watton
Street, Werribee 3030
Waxing
Facials
Electrolysis
Fruit acid peels
Volejte Martinu
na tel 9742 6122

I
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Čechy doma a ve světě, pro
zatím netvoři fórum zaměřené na
zlepšení vztahů mezi exilem a
domovem.
Český exil by nepochybně
velmi uvítal, kdyby česká vláda
udělila exulantům volební právo
a kdyby byla vyřešena otázka
českého
občanství
bez
složitých procedur. Dále by do
parlamentní komise pro styk s
krajany měli být kooptováni
zástupci exilu. Exil by měl být
také zastoupen v Senátu ČR,
třeba bez hlasovacího práva, ale
jako projev dobré vůle ke spolu
práci, která by se tak zajisté
prohloubila. Delegáti by mohli
být po jednom vybráni na jisté
období ze čtyř oblastí, ve
kterých je český exil koncen
trován. Austrálie, Evropa, Ka
nada a Spojené státy. Došlo by
tak jak k obohaceni českého
politického
systému,
tak
k
posílení jeho důvěryhodnosti jak doma, tak mezi exulanty a to
je nakonec to, co se od České
republiky očekává.
V. Donát

Velvyslanectví České republiky,38 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 06 290 1386, Fax: 06 290 0006

chobotnice na Moravě
RESPEKT 22,

29. KVĚTNA - 4. ČERVNA

Proč vybuchla nálož pod BMW zlínského
obchodníka s umělými květinami.
icilské
Palermo.
Tak
charakterizují policisté své
dojmy
z
pohřbu
dvaačtyřicetiletého
podni
katele Miroslava Kovaříka,
před dvěma týdny zemřel ve Zlíně
po výbuchu nálože umístěné pod
jeho autem. V malebném prostředí
místního Lesního hřbitova se pár
dnů nato sešly více než dvě stovky
lidí. Kromě manželky, dvou dcer a
několika nejbližšich příbuzných se
dostavily
I
desítky
mužů
obklopených osobními strážci, je
jichž obleky podpaždí okatě nadouvala pouzdra na pistole. Parkoviště
před hřbitovem naplnily BMW a
mercedesy s německými, švýcar
skými, rakouskými, řeckými či ukra
jinskými poznávacími značkami.
Kdo a co za smrtí Kovaříka
stojí, dosud policii není známo.
Prověřuje se řada verzi, z nichž
nejpravděpodobnější je prozatím ta,
která vede k obchodům s lehkými
topnými oleji. Miroslav Kovařík před
časem koupil na jižní Moravě
stáčírnu nafty. A právě na záměně

S

I & D
MOTORS
jemné české
pečivo a zákusky
Otevřeno denně
od 8.30 do 5.30,
mimo pondělí a úterý.

31 BLUFF ROAĎ,
BLACK ROCK
TEL: 589 0110 MEL: 85-K4

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

- Ivan Zachar, majitel

199 Moray Street,
South Melbourne
Telefon: 9699 9052

nafty s lehkými topnými či ply
novými oleji se v České republice
dají vydělat stamiliony. Má to
ovšem I svá rizika.
který
Muž, který myl schody.
Miroslav Kovařík žil se svou rodi
nou ve třípokojovém bytě v
paneláku zlínské čtvrti Mokrá. "Byl
to pohledný chlap" říká žena, která
bydlí ve stejném domě, s patřičnou
hrůzou, aby nikde nebylo citováno
její jméno, často prý myl společné
schody, byl milý, sousedy slušně

N.I.K.
REFRIGERATION
SERVICE
Ledničky, pračky, sušičky,
myčky nádobí a ostatní
domácí spotřebiče.

24 HODINOVÁ
SLUŽBA

IVO NOVAK

03 9701 2117
MOBILE:
015 369 211
Eden Park
Landscaping Services
Provedu veškerou práci
kolem
vašeho domu
a zahrady

V. Ambrož
Tel: 715 1116

Velvyslanectví Slovenské republiky, 47 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 06 290 1516, Fax: 06 290 1755

Stále více krajanů kontaktuje Kvart se žádostí o seznámení. Nejde jenom o svobodné nebo
rozvedené. Jedná se o lidi všech věkových kategorií a v mnoha případech jde o manželské páry,
které v Melbourne nikoho neznají a rádi by si popovídali v rodném jazyce. Z toho důvodu
začínáme Národním domě seznamovací večery.

sobota
16. září 1995 v
7,30 večer
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zdravil. Se ženou, oblíbenou dět
skou lékařkou, vlastnil firmu na
výrobu umělých květin. To byla
tvář, kterou znali jeho sousedé.
Po aktivitách jeho druhého,
utajeného života dnes pátrá policie.
Kovařík se pravděpodobně věnoval
všem
druhům
organizovaného
zločinu, kromě prostituce, "čím více
se dovídáme, tím méně víme o
skutečných příčinách vraždy,“ říkají
policisté. Nalezené listiny objasňují
Kovaříkovy kšefty s ropnými pro
dukty, je v nich leccos o pašování
drog. Mezi zasvěcenými podnikateli
se mluví o šmelině se zbraněmi
odcházející ruské armády a policie
tyto řeči nevyvrací.
Verze ministerstva vnitra říká,
že atentát byl demonštratívni - měl
někoho varovat či zastrašit -

HSSSSSSHHI®»!«^

spáchal jej s největší pravděpodob
ností profesionální vrah. Oficiálně
se hovoří o třech motivech: teatrální
vražda možná hrozila směrem ke
svědkům, kteří dnes vypovídají v
případech s topnými oleji, mohla to
však být I výhružka konkurenčnímu
gangu či odstrašující příklad pro
neplatící
dlužníky.
Neoficiálně
ovšem přicházejí v úvahu další dvě
verze. První z nich tvrdí, že za at
entátem jsou obchody se zmíněnou
výzbrojí sovětské armády, a druhá
souvisí se Slušovicemi. Miroslav
Kovařík byl kdysi čubův blízký
spolupracovník: čtyři roky šéfoval
zahraničnímu odboru DAKMOVA
Slušovice a měl přístup ke
švýcarským kontům družstva, na
nichž dodnes mohou být uloženy
miliony dolarů. Podle této verze měl

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.Arch.(Czechoslovakia)
M .L. Arch.(Melbourne)

Tel : 9481 5308,

Fax: 9481 5308.
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atentát postrašit samotného Čubu
za to, že od kont odstavil své
bývalé věrné, kteří se od něj po
roce 1989 odtrhli a začali se
samostatným podnikáním. Tiskový
mluvčí Ministerstva vnitra Jan
Šubert potvrdil, že František Čuba
byl v souvislosti s atentátem vys
lechnut.
Verze týkající se lehkých
topných olejú (LTO) je však ne
jpravděpodobnější. Důkazy totiž
naznačují, že Kovařík si chtěl z finty
se záměnou nafty a olejů urvat co
největší podíl na zisku. Potvrzují to I
poznatky o jednání s generálním
ředitelem Chemapolu Václavem
Junkem: zlínský výrobce umělých
květin se chtěl stát generálním
prodejcem dovezených LTO pro
celé Česko.

COOL

ZONE

REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce, prodej chladících
zařízení

Petr Kubásek, Tel: 587 1488, Fax: 587
3754
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21-00 na 93,1 FM

Račte si zkontrolovat vůz
Ve Zlíně dnes se od atentátu
vypráví vtip s trochou morbidní
pointou: policie by prý po ránu měla
objíždět město a zatýkat lidi, kteří
vleže kontrolují, zda nemají pod
autem bombu. Proč? No protože z
důvodů jejich strachu by se dalo
vystopovat,
proč
asi
vybuchl
Kovařík. Nejde však o jednu anek
dotu, po městě koluje I rozmnožený
návod pro řidiče, jak správně zjistit,
zda jejich auto nemá někde přimon
tovanou výbušninu. Očití svědkové
tvrdí, že takové řidiče, pečlivě před
nasednutím obhlížející své auto, je
opravdu v ulicích Zlína vidět.
Strachu a rozjitřené atmosféře
se ovšem nelze příliš divit. Atentát
spáchaný na Moravčíka nemá totiž
co do brutality a chladnokrevnosti
dosud v České republice obdoby.
Výbuch, který podnikateli urval ruce
a nohy, byl proveden před osmou
hodinou ráno na cestě, kudy
spousta děti z Mokré chodí do
školy. Kolaříkův BMW parkoval u
chodníku mezi čtyřposchoďovými
paneláky, a co nejhorší, v okamžiku
výbuchu prokazatelně seděla v
autě
Koivaříkova
šestnáctiletá
dcera. Takže pokud vrah odpálil
nálož na dálku rádiem, musel

vědět, že ve voze sedí také dítě.
Ovšem ani druhá možnost tech
nického
postupu
roznětka
výbušniny zareagovala na pokles
podvozku - neříká o citlivosti vrahů
k
nezainteresovanému
okolí
povzbudivé věci. Jestliže spínač
skutečně mechanicky reagoval na
nástup oběti do vozu, vystavil vrah
riziku smrti I náhodné chodce. Po
chodníku, u nějž auto stálo, mohl v
ten okamžik procházet kdokoliv. A
nebo si
nějaké dítě
mohlo
vyzkoušet pérování neobvykle lux
usního auta. V žádném případě
nereagovala nálož na otočení klíčku
v zapalování, jak to známe z
akčních filmů.
Výbuch rozmetal trosky vozu
spolu s částmi Kovaříkova těla až
do dálky dvaceti metrů. Sotva deto
nace dozněla, uslyšeli lidé z okol
ních domů úděsný křik: v kouřové
cloně kolem vraku běhala jako
zázrakem nezraněná Kovaříkova
dcera a bez ustání volala o pomoc.
Její otec, přestože byl bez rukou a
bez nohou, ještě asi dvacet minut
žil a zemřel při převozu do nemoc
nice. Celou dobu byl ale v bez
vědomí a nepromluvil.
Šest týdnů předtím byl poblíž
nedalekých
Kvasíc
zavražděn

stejným způsobem další zlínský
občan, Marek Lehký. S tím
rozdílem, že na něj vrah nemusel
líčit automobilové pasti, nýbrž,
připevnil mu nálož rovnou na (v té
chvíli už zřejmě mrtvé) tělo. I M.
Lehký
oficiálně
vlastník
nahrávacího studia - se věnoval
kšeftům s lehkým olejem. A)$
mnoho mluvil a rád se chlubil
přátelům, jaký je kabrňák s vy
dělanými penězi. Například na jed
nom večírku vyhodil před užaslými
návštěvníky z okna své hodinky
Omega za padesát tisíc korun, ne
boť zjistil, že se o pár vteřin
opožďují. Tyto kousky mu zřejmě v
podsvětí vynesly pověst neopa
trného a nedůvěryhodného kom
plice, tak že když se dostal do fi
nančních potíži - údajně měl dluhy
ve výši desítek milionů - byla věc
hotova Nicméně kriminálka se
zabývá I verzí, že atentáty spolu
nesouvisejí. Je tedy možné, že si
někdo přečetl v novinách, jak byl
Lehký zabit, a provedl Kovaříkovi
totéž.

Naftový bluf
Než začneme podrobněji o principu
podvodné finty s lehkými topnými
oleji, je nutné zvrátit rozšířenou
viru, že tomu zločinu definitivně

Široký sortiment
Kvalita, spolehlivost

k

Přijatelná cena
Motokov Australia Pty.Lid.
541 Graham Street
P.O.Box 345
Port Metcoume 3207
Fax (03) 6451994
Tel: (03) 6452933

NABÍZÍME K PRODEJI

Tradiční jistota

PNEU BARUM
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Vysílání slovenského rozhlasu každou neděli v 22-00 na 93,1 FM

Pátek 11. srpna v 8 hod večer v
Národním domě
promítáme pořad české televize

Historie chrámu sv.Víta
KATEDRÁLA
0 TŘECH DĚJSTVÍCH
uvádí autor

Zdeněk Mahler

Více než dvouhodinový televizní program
zahrnující historii chrámu sv. Víta od
doby sv. Václava až po dnešek.
Vstupné $ 2,- .
zabránil loni v červnu přijatý zákon.
Je pravda, že tato právní norma
přikázala topné oleje barvit, a tak je
odlišit od nafty, se kterou mají prak
ticky totožné chemické složení.
Celá
pobídka
k
nelegálním
výdělkům je v tom, že litr LTO stojí
šest, zatímco litr od něho nero
zeznatelné nafty šestnáct korun.
Zákon má však velké mezery. Jed
nak pod nutnost barvy nezahrnul
plynové oleje (litr za sedm korun),
které se co do podobnosti s naftou
a LTO zcela vyrovnají.
Podle střízlivého policejního
odhadu vydělali naftový překupníci
na
rozdílech
mezi
cenami
zaměnitelných ropných produktů a

Diamond Plating
Co.Pty.Ltd.
Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools
14 Shearson Crescent,
MENTONE VIC 3194
Ph. 584 5566
Fax: 583 9339

díky daňovému úniku jen za pos
lední dva roky třicet miliard korun.
Pro srovnáni: stát dnes debatuje,
nakolik se podvolit tlaku učitelů
požadujících zvýšení mezd o dva
cet procent. I kdyby vláda kapitulo
vala a zvedla platy ve školství ne o
dvacet, ale o padesát procent,
nestálo by to víc než osm miliard.
Několikrát novelizované daňové
zákony mají dodnes tolik děr, až se
někteří kriminalisté přiklánějí k
názoru, že za nimi stojí zkorum
povaní úředníci Ministerstva financí
a ředitelství cel. Celý podvod se
záměnou nafty a olejů je přitom
docela prostý.

IBM
DOS, WINDOWS, W/NT, OS/2,
QWIK
Komplexní řešení problémů,
vývoj aplikací pro vaší firmu
nebo pro osobní použití.
Instalace, Backups, Data Secur
ing atd.
Používáme nejmodernější tech
nologii.

Vladimír Kolář 03 836 0440
mobile: 015 318 152

.
Zatímco za oleje se neplatila
žádná spotřební daň, u nafty dělá
tato daň na jednu tunu deset tisíc
sto padesát korun. Rozdílu se
využívá následovně. Podvodníci
koupí vlak s cisternami oleje a pro
dají jej fiktivní překupnické firmě. V
jejích papírech olej změní jméno a
náklad obratem koupi další komplic
- už ne jako LTO, ale jako regulé
rní, řádně zdaněnou naftu. Právě
proto je nutná Aktivnost tohoto
článku řetězu, neboť obchází svoji
povinnost zaplatit spotřební daň.
Komplic poté s falešným daňovým
potvrzením vyveze vlak "nafty" za
účelem údajného prodeje do zah
raničí (kde je samozřejmě další
mafiánský spojenec) a z toho titulu
požádá naše úřady, aby mu
"zaplacenouů spotřební daň vypla
tily. Na tunu je to asi deset tisíc
korun, za vlak patnáct milionů. Tato
metoda je ovšem poměrně náročná
na organizaci, a proto se ji vjenuje
jenom menšina kšeftařských firem.

HANDYMAN
Kompletní domovní
údržba a renovace.

Tonda Šrom
Tel: 701 0207
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW 2030

Tel: 02 371 8877, Fax: 02 371 9635

Na druhou stranu má I svoje
výhody: zahraniční pertner totiž
může "naftu1' přejmenovat zpět na
LTO, přečerpat náklad do jiných
cisteren, vrátit do Čech původnímu
odesílateli, a celý kolotoč se
rozjede znova. Teoreticky může
vlak se stále stejným obsahem, jen
pod jinými jmény, překřížovat hra
nici třeba stokrát.

Pořád pod cenou
dělávají všichni

a

vy

Jiný - a mnohem rozšířenější způsob, jak si pomocí topných olejů
přijít na pěkné peníze, sází na jed
noduchost. Olej se prostě doveze
do Čech, v dokumentech fiktivního
odběratele se zfalšuje na naftu a
prodá tuzemským zájemcům. V
tomto případě se neinkasuje od
státu, ale vydělává přímo na rozdílu
cen. I zde je ovšem nejzranitel
nějším místem proměna LTO v
mnohem dražší naftu: firmy, kteié
tento
zázrak
provádějí,
jsou
samozřejmě falešné, a pokud ne,
tak jde o nastrčenou figurku
netušící, o co jde. Nepravá nafta se
pak prodává velkoodběratelům za
zhruba šedesát až sedmdesát
procent normální ceny a ti ji - opět
pod cenou, ale pro sebe stále ještě
se ziskem - dopravují až ke
konečnému spotřebiteli (což jsou
jak čerpací stanice, tak velkood
běratelé jako autodopravci či
zemědělská družstva, občas I
železnice). Na jedné cisterně mo
hou podvodníci získat asi šest set
tisíc, z jednoho vlaku tedy osmnáct
milionů.
O jak rozsáhlý kšeft jde, uka
zují následující fakta, v roce 1992
jsme dovezli asi 2 000 tun topných
olejů, o rok později už 450 000 tun.
Sám o sobě je takový nárůst nepo
chopitelný a nelze jej vysvětlit jinak
než právě popsanými podvody.
Dovozce oleje přitom není od
povědný za to, prodá-li jej další

překupník jako naftu. Není divu, že
se tímto obchodem zabývá v ČR
nepřeberné množství firem; kolem
dvou stovek policie už odhalila,
zavřela asi třicet lidí. Škoda v po
licejně vyšetřovaných případech se
odhaduje na dvě a půl miliardy
korun. Většina případů jde však do
ztracena.
Vražda z vězení
Podvody s oleji se dějí na
celém území republiky, ale mozky
celé chobotnice jsou podle police
jních informací především v Praze,
Liberci, Zlíně a Ostravě.
V severních Čechách je už ve
vazbě pět libereckých podnikatelů.
Jeden z nich, Josef Tirík, měl úda
jně spojení na oba zavražděné ve
Zlíně - Lehkého I Kolaříka. Jedna
verze říká, že Tirík mohl vraždy
nepohodlných kompliců zařídit I z
vazby, podstatnější význam se jí
ale nedává. Firmy zadržených jsou
viněny z rozsáhlých daňových pod
vodů, jejichž výše přesahuje půl
miliardy korun.
Pro policisty je to však stejně
jako pro celníky zatím marný boj.
Aby zahájili v případě daňových
úniků trestní stíháni, musí mít znal
ecký posudek o způsobené škodě,
který vystavuje zprávce daní - fi
nanční nebo celní úřad. Jen málo z
nich se ale dá použít proti
pachateli. Pokud prokáží pře
jmenování olejů na naftu, tak větši
nou neexistující firmě a nemají koho
stíhat
JAROSLAV SPURNÝ

Výroky a různosti
Citáty z českého tisku

#
Škoda Volkswagen uvedla
na trh nový model Stationwagon
rodiny Felicia
pod
nazvem
Combi v očekávání, že nový
model dosáhne 30-35% celk
ového prodeje. Podle slov gen

BAYSWATER PET SHOP
747 Mountain Hwy., Bayswater 3153
=> čerstvé maso a sekaná
=> široký výběr zboží
=> akvárium
=> otevřeno I v neděli (11,00 - 14,00)
=> mluvíme česky nebo slovensky

Telefon: 9729 6284

erálního ředitele, pečlivou kon
trolou si značka Škoda snaží
napravit svojí špatnou pověst a
kvalitu od doby znárodněni a
začíná pomalu na zahraničních
trzích získávat svoje tradiční
jméno.
# Česká vláda se rozhodla
jednostrar-* VýpCVÓúŽt pi^hí
dohodu se slovenskou repuDlikou potom, co čekala na na
odpověď slovenské strany "do
posledního
okamžiku",
jak
oznámil premiér V. Klaus. Bez
úprav platební dohody se Slov
enskem
připravovaná
konvertabilita české koruny byla
prakticky neuskutečnitelná.
#
Polská odborová organizace
Solidamošč na svém národním
kongresu v Gdaňsku se rozhodla
pro celonárodní stávkovou akci
na protest proti tomu, že nová
post-komunistická vláda odbory
ignoruje. Zasedání oslovil prez
ident Lech Walesa a žádal, aby
odbory
podpořili
nové
proreformní
politické
sekupení.
"Bojovat proti komunistům se
zdá vzrušující pro každého",
komentoval
zasedání
Z.Siemiatkowski, vůdce Demok
ratické levicové aliance, strany
bývalých komunistů.
# V pražském hotelu Olympik
uhořelo sedm zahraničních tur
istů. Příčiny požáru se vyšetřují.
# Ve své řeči absolventům
Hardvardské university prezident
Václav Havel řekl, že druhé
světové
válce
mohlo
být
zabráněno, kdyby Spojené státy

STĚHOVACÍ SLUŽBA
Přestěhuji nábytek z
vašeho domu nebo bytu,
kamkoliv ve Viktorii.

Volejte na: 9704 7011
mobile: 018 036 948
nebo 018 587 998

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou vítáni

zaujaly pevnější stanovisko proti
Hitlerovi.
"Je
evidentní,
že
držitelé větší moci a vlivu nesou
republiky si navrhli zvýšeni platů
izolacionalismus nikdy Spojeným
státům
neprospěl.
Později
večeřel s prezidentem Clintonem
v sídle americké velvyslankyně
u Spojených národů Medeleiny
Albrightové, která je českého
původu.
#
Poslanci parlamentu České
o 1600 Kč. Zvýšeny by měly být
i ministerské platy a platy vy
sokých státních úředníků a
soudců. Jen plat presidenta by
měl být snížen o 3600 Kč.
#
Česká
vlada
vyslovila
souhlas s návrhem nového devi
zového zákona o plné konvertabilitě české koruny pro
běžné účetní platby a částečné
uvolnění
kapitálových
účtů.
Premier V.Klaus označil zákon
za
nejdůležitější
deregulační
opatření od ledna 1991. "Věříme,
že ekonomie je na podobné
opatřeni
připravena
a
jeho
uvedeni nebude mít podstatnější
finanční, měnový nebo úvěrový
dopad."
#
Podle výzkumů veřejného
mínění
volebních
úmyslů,
prováděných mezi dubnem a
červnem t.r., by v průměru pro
ODS volilo 27%, pro ČSSD přes
20%, pro KSČM kolem 7%, pro
KDU-ČSL 6% a ODA zazname
nala pokles z 8% na 4.5%, což
by znamelo, že se zbytkem poli
tických stran by v parlamentu
zastoupení nezískala. Na prvém
místě popularity politiků poprvé
po dvou letech na prvém místě

vyměnil
Vladimíra
Dlouhého
(72%) prezident Václav Havel,
kterému důvěřuje 76% občanů.
Na třetím místě je Jiří Dienstbier
(61%),
následován
Josefem
Zielenicem (55%) a Janem
Stráským (50%). Největší pokles
důvěry zaznamenal Jan Kalvoda
(předseda ODA) o 22%, a
důvěra v premiéra Václava
Klause poklesla o 12% a zvýšila
se o 19% v předsedu ČSSD
Miloše Zemana.
#
Ministerský předseda Tajvanské
republiky
navštívil
neoficielně Českou republiku,
která nemá s Tajvanem diplo
matické styky. Tajvanský pre
miér se sešel na soukromých
schůzkách s předsedou vlády
V. Klausem
a
prezidentem
V.Havlem a po odjezdu označil
V.Havla za "přítele" Tajvanu
Čínské velvyslanectví proti jeho
návštěvě
a
setkání podalo
"ostrý" protestest a označilo
návštěvu za vážné ohroženi
vzájemných vztahů a čínská ob
chodní
delegace
předčasně
Prahu opustila. Minulý měsíc při
návštěvě ministerského před
sedy Tajvanu v USA na protest
Čínská vláda odvolala svého
velvyslance ve Washingtonu ke
konsultacim, které stále pok
račuji.
#
Poblíž vesnice Krouno ve
východních Čechách došlo k
železničnímu neštěstí, při kterém
zahynulo18 lidi, včetně dvou
zaměstnanců drah, a 6 lidi bylo
těžce raněno. K neštěstí došlo,
když
se
nákladnímu
vlaku
uvolnily brzdy a po čtyř kilo
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metrové volné jízdě narazil na
jednovagonový vlak vezoucí po
většině mladé lidi v sobotu večer
za
zábavou.
Proti
třem
železničním zaměstnancům byla
vznesena žaloba pro nedbalost.
# V
pardubické
odbočce
Synthesia, v továrně vyrábějící
pověstnou
plastikovou
výbušnimu Semtex, došlo k
výbuchu, při kterém přišel o
život jeden dělník. K výbuchu
došlo při zpracováváni střelného
prachu.
# Z
rozhodnutí
městského
zastupitelstva byla v Trhových
Svinech na rodném domě od
halena pamětní deska bývalému
prezidentu Nejvyššího správního
soudu a prezidentu Protektorátu
Čechy a Morava Emilu Háchovi.
Předseda ČSSD M.Zeman to
prohlásil "za ostudné" a dodal,
že on jako předseda vlády by to
nedovolil, aniž vysvětlil, jak by
zákaz uvedl v praxi - podle
ústavy nemá vláda moc ov
livňovat rozhodování zvolených
místních zastupitelských úřadů.
#
Premiér Slovenské republiky
Vladimír Mečiár předal fran
couzskému ministru zahraničí,
předsedovi
zasedání předsta
vitelů Evropské unie v Cannes,
žádost o přijeti Slovenské re
publiky
do
Evropského
společenství do roku 20000.
Premier Mečiár byl mezi něk
olika vůdci postkomunistických
zemích pozvaných na zasedání
EU.

W.A. Grossman CPA
Certified Practising Accountant
Registered Tax Agent

Finanční informace, technické a reklamní brožury
vám ochotně přeloží

Zdeněk Silavecký
NAATI Accredited Paraprofesional Translator in the
English and Czech languages, B.Sc (Econ), ASIA, CPA

Tel/Fax: 03 9579 4627

Oznamuje změnu adresy:
» 1 Roycroft Close
Glen Waverley 3150
Melway 71 :J5
Telefon nadále: 03 9561 8173
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Každý čtvrtek odpoledne - káva a zákusek s penzisty

❖KINO sOKOl*:*
uvádí

OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA

V neděli 27. srpna
ve 4.00 hod.
odpoledne

ŠVEJKA
ZA SVĚTOVÉ VÁLKY

v patek 25. srpna
v 8,00 hod. večer

DĚTSKÉ
PŘEDSTAVENÍ
Kreslené filmy
včetně

i/ftfáwčEic
Lehké občerstvení v kiosku.
Vstupné $2,-.

#
Odhaduje se, že neonacistické organizace skinhead v ce
losvětovém měřítku máji kolem
70 000 členů. Největší počet
členů mají v Německu (5 000),
Maďarsku a České republice (4
000), Spojených státech (3 500)
, Polsku (2 000), Anglii a Brazílii
(1 500), Itálii a Švédsku (přes 1
000). Hnutí skinhead vzniklo v
Anglii v 70tých letech.
#
Ministr Karel Dyba oznámil,
že 27% státního monopolu Tele
com bude prodáno švýrcarskému Telocomu a PTT Netherland za 132 bilionů dolarů. "Bylo
to jednohlasné rozhodnutí", řekl
a dodal, že vláda rozhodovala
mezí
čtyřmi
zájemci,
fran
couzským Telecomem, Bell At
lantic a německým Telecomem.
Později bylo také oznámeno, že
49% státních naftových rafinerii
bude prodáno - po dvouletém
protahováni a sporech - mez
inárodnímu sdružení třech pod
niků (Conoto (USA), Agip (Itálie)
a Royal Dutch-Shell za 173 mil

ionů dolarů a za zaručenou in
vestici 480 milionů dolarů.
#
Nejvyšši soud České repub
liky zrušil rozsudek nad so
chařem Pavlem Opočenským,
který byl odsouzen na tři roky za
zabiti skinheada. P.Opočenský,
který se vrátil po revoluci z exilu
v USA, přispěchal v březnu
1991 na pomoc dvou lidem,
které před pražskou hospodou
napadla
skupina
skinheadů
pokřikujících Heil Hitler.
#
Slovenská republika zavedla
nařízení, podle kterého každý
zahraniční
návštěvník
musí
prokázat při vstupu, že má
přinejmenším
15 dolarů
na
každý den pobytu. "Toto opatřeni
je zaměřeno proti nežádoucím
osobám a bude uplatněno proti
těm, u kterých je podezřeni, že
přijíždějí, aby se podíleli na
nezákoných akcích", praví se v
prohláženi oficiální tiskové kan
celáře TASR. Opatření bylo silně
kritizováno polským prezidentem
Lechem Walesou.

Vstupenky
pro rodinu $3,jednotlivci $2,-

# Výzkum veřejného míněni
ukázal, že podpora pro vstup do
Evropské únie vzrostla během
posledních několika měsíců na
44%. “Proti referendu o vstupu
nemám námitky, i když to zákon
nevyžaduje", prohlásil premiér
Václav Klaus při návštěvě v
Portugalsku Premiér věří, že
vstup do Evropského společen
ství je pro Českou republiku nut
ností, současně ale dodává, že
se nemusí spěchat. Domnívá se,
že ČR o plné členství požádá
začátkem příštího roku a dodal,
že "...evropské společenství má
mnoho vnitřních problémů, které
musí být vyřešeny před tím, než
dojde k jejímu rozšířeni".
# Velvyslanec
Spojených
států oznámil, že čeští občané
jako první ze zemi bývalého
sovětského bloku nebudou od
jara příštího roku potřebovat víza
pro vstup do USA. Víza amer
ických občanů pro vstup do
České republiky byla zrušena
krátce po listopadu 1989.

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dům
otevřen. Více než 3500 knih na vybrání. Po přečteni vraťte!

Pro
nedostatek
místa
nemůžeme
uveřejnit
jména
dárců na Kvart, Národní dům I
na videoprojektor. Jména těch,
kdo přispěli budou oznámena v
příštím čísle.
Slovenské velvyslanectví v
Canbeře nám poslalo film do
naši nové videotéky. Děkujeme.
Na
neděli
10.
záři
připravujeme vepřové hody.

Červenec 1995

Ve čtvrtek 20. července
zemřel

Ť
pan Antonín Tyl
ve věku 81 let
S láskou na něj budou
vždy vzpomínat jeho děti
Jana, Miloš, Josef, Pavel a
jejich rodiny.

POZVÁNKA
Členská schůze, na které se bude připravovat sokolský výbor na rok 1995-96 byla svolána na
úterý 1. srpna v 7,30 večer v Národním domě
Všichni členové Sokola Melbourne, kteří mají zájem na demokratickém procesu jsou pozváni.
Účast co největšího množství členů je nutná. Jenom s důvěrou a podporou členů melbournské
organizace může budoucí výbor Sokola vykonávat svou práci s potřebnou jistotou a rozhodnosti.

Program členské schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přvítání - starosta - 5min
Čteni zápisu z minulé schůze - zapisovatelka - 10min
Zpráva pokladníka - pokladník - 10min.
Návrhy na členství ve výboru na rok 1995-96 - 20 min.
Program na příští měsíc - 15 min
Diskuze - 20 min.

VALNÁ HROMADA
v neděli 20. srpna 1995, v Národním domě, 497 Queensberry Street, North Melbourne.
12,00 hod. - Slavnostní oběd
14,00 hod - Valná hromada

Pořad Valné hromady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájeni projevem staroisty
Čteni zápisu z minulé Valné hromada
Zprávy činovníků odstupujícího výboru
Zpráva účetní
Udělení absolutoria
Volby činovniků pro následující období
Stanoveni příštích členských příspěvků
Volné návrhy
Ukončeni Valné hromady projevem nově zvoleného starosrty

Místa na oběd je nutné si objednat na tel: 9744 1691

1

á
SAFEWAY
TRAVEL^
JBL agent for LUFTHANSA, LAUDA AIR, ČSA^
od, $ 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) 6708420
----- Fax: (03) 670 8812 —

497 Queensberry St, North Melbourne

-Hraje STUDIO
L 4, chutná večeře o třech Chodech
ljs
k dostání v horním
sále, tekuté občerstvení u baru. Objednávky na tel: 9432 8246 nebo
9744 1691. Vstupné $10,- Bohatá tombola.
SOKOL MELBOURNE 497 QUEENSBERRY ST., NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051 PH: 329 9922
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