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A vlajka nad Šumavou vlála
"Jak se asi těším, kdo to ví,
I já to vím, I ty to znáš,
tam, kde leží tábor stanový,
ten přítel náš, ten přítel náš."

- byla slova staré táborové písně,
která se vám teď možná také
vynořuje z paměti. Mě napadala
od příjezdu na Šumavu, kde v
horkém pouštním větru povlávala
nad stany česká vlajka. Během

sedmi dní, kdy byla vždy ráno
vztyčována a večer opět
sundávána, čili odtyčována, jak
velí logika řeči (je zajímavé, že
pro snímání vlajky nemá češti
na stejně hrdé slovo jako pro
její vztyčení), měla možnost ze
své výše shlédnout řadu zají
mavostí. Od ranních a
večerních nástupů se zpěvem
hymny, která šla padesátce
dětí a asi patnácti dospělým

DANUBE

LfCENCE' - ;

TRAVEL AGENCY No 30363

ZAHRANIČÍ - cestování po Americe, Evropě,
Asii a Tichomoří nebo kolem světa
AUSTRÁLIE - letenky po celé Austrálii
UBYTOVÁNÍ - zajištění míst v mezinárodních
a australských hotelech

stále lépe, přes ježdění na
koních, sportovní I dramatické
hry, atletické závody, ranní
rozcvičky a spostu dalších čin
ností, až po uzavírání nových
přátelství mezi účastníky tá
bora. Mohla zahlédnout i kouř z
požárů v dálce a stejně jako
my se těšit z letu čtyř černých
papoušků, kterým se naše
společnost zřejmě zalíbila, pro
tože se usadili v těsné blízkosti
106 CHAPEL STREET
ST.KILDA (VIC) 3182
TEL: 03 9525 4733
TEL: 03 9534 4993
FAX: 03 9534 4993

CAR HIRE - zajištění nájmu automobilů
PLAVBA - snížené ceny plavby
POJISTKY - zeptejte se na cenu našeho
cestovního pojištění
AUTOBUS - místenky pro mezistátní cestu

Pomůžeme při jednání s přistěhovaleckými úřady. Překládáme do několika jazyků.
Volejte Margaret Nagy. Mluvíme slovenský nebo česky.
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tábora. To, co naše vlajka vidět
nemohla, byly časté výlety dětí
na koupaliště v Belgrave, nebo
výlet všech do Emeraldu a naši
námořní bitvu na vodních
kolech na tamním jezeře. Ale
zato si mohla dobře všimnout
kouzelných pudlíků, které s
dětmi vyčaroval kouzelník, a
krásných domovních znamení
na jednotlivých stanech.
A kdyby naše vlajka byla
kouzelná a měla čich, cítila by
kromě všudypřítomné vůně eukalyptů také vůni báječného
jídla, které pro nás vařily
maminky s mistrem
kuchařským Jardou v čele.
A kdyby měla uši, určitě by
si všimla toho, kolik nových
českých slov se děti díky pís
ničkám, hrám, pohádkám I
povídáním naučily.
A protože se podařilo téměř
vše včetně hezkého počasí,
děkujeme všem za pomoc,
podporu I důvěru a těšíme se
na další shledání - tam, kde
leží tábor stanový ....
Petra Rychecká

STAMPS & COINS

cfikélio' labona
"I really want to go to that český camp, dad", řekla má
dcera. No proč ne, řekl jsem si, my jsme se s manželkou
seznámili na pionýrském táboře (to jsme byli "mládež nová,
mládež Gottwaldova") a vydrželo nám to přes Whitlama, Hawka I
Keatinka. "Tož di", povídám po moravskú, "aspoň tam pochytíš
pořádnou češtinu, však včil po té sametovce (kotrmelcu, jak říká
náš tata v Brně) bude se ti to hodit."
Tak holka jela a my čekali, co z toho pojde. Ona totiž byla na
mnoha táborech, školních nebo jiných, ale český tábor byl pro ni
novinka. Tak jakožto správní, nervózní středoevropští rodičové, vy
chovaní správnými, nervózními středoevropskými rodiči, jsme si
dělali starosti o australského klacka. Že bude nějaká ta ostuda, na
to jsme byli připraveni, ale do jaké míry, to nám dělalo starosti. A
tak ihned po skončení tábora podrobili jsme naše dítě křížovému
výslechu.
"Tak co, pochodovali jste tam?", zněla první, podle mého zdání
rafinovaná, otázka. (Provinilec se nesmí předčasně zneklidňovat
otázkami na tělo.)
"Oh, yes dady, my pochodovali every morning - levá, levá. A já
si žíkat, co ta pravá? Já koukat, my všichni dva nohy, ale nikoho
to nezajímat, požát jenom - levá, levá."
Pokusil jsem se jí vysvětlit, co to znamená "levá, levá", ale
setkal jsem se s nezdarem.
"Dady, já myslím, že já vím, jak to je, voní na tu pravou za
pomnět", říká dcera.
"Prosím tě, co to meleš, nech mě to vysvětlit", povídám.
"No jo, je to tak", trvala na svém moje dcera, "voni zapomnět
všecko, taky zapomnět, kde bydlet. Voni zpívat - kde já bydlet,
kde já bydlet. A tak smutně u toho koukat.”
A safraporte, řekl jsem si, vždyt já tam pár lidí znám, docela
normální. Ale všechno je možné, to je Austrálie, tady už hodně li
dem začalo harašit, na to si musím posvítit. I pokračoval jsem ve
výslechu:

Peter Strich

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

tel: 03 9661 2945
•
•
•
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Rodinní lékaři

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

Prodejní doba: Pondělí - středa 10-6,
čtvrtek 10-7, sobota a neděle 10-6.
Volejte Petra nebo Honzu na 661 2945

VÝKUP A PRODEJ ZA HOTOVÉ

Pro krajany sleva

•
•

MUDr. Alžběta Gazdíková
MUDr. Přemysl Kunz

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

Po-Pá
8:30-20:00
Sobota 9:00-17:00
Neděle 10:00-13:30
MOOROOLBARK ST 9726 9378
28 Charles Street

Po-So
Po, Út, St, Pá

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

MOBILE » 018 383 596

Konzulát Slovenské republiky: Level 1, 128 Exhibition Street, Melboume 3000

Tel: 03 9654 4755, Fax: 03 9654 4788
"A poslouchej, holka, jak
oni to vlastné zpívali?"
"Well dady, it went like this
- Kde domov můj, kde domov
můj."
Bylo mi jasné, že výslech
obžalovaného se neubíral
správnou cestou a jakožto estébák bych si nevydělal na
slanou vodu. Aha, řekl jsem si,
nová myšlenka se zrodila další rafinovaná otázka se
bude týkat vody.
"A měli jste tam dost
vody?"
"Yes dad, ale my nesměli
pít tši-čtvrté-hodin pžed a po
jídle."
"Jo, to já znám", snažím se
ukolébat provinilce, "to je
taková česká pověra, moje
babička na to taky dbala.
Napiješ se před jídlem a
dostaneš zápal plic, tuberu a
kdoví co ještě." A pak jsem
dodal s freudovskou zálud
ností, "ale vám to určité
nevadilo, že ne?"
"Vadilo a nevadilo", zněla
vyhýbavá odpovécf, "nékteží z
toho byli divoký a požát zpí
vali."
"Zase nějaké zpívání, to se
toho dozvím," jímala mě mírná
deprese. I uhodil jsem rázně
na provinilce: "To zpívali žízní
o vodě?"

"No jo dady, voni porát zpí
vat a tak smutně - voda hučí
po lučinách."
No tohle, dělá si to moje
dítě ze mě srandu nebo co,
říkal jsem si. Moje chyba,
musím klást lépe otázky. I
zkusil jsem jít na to od lesa:
"Ale vždyt bylo horko, a
bez pití to přece nejde, když
pálí slunce."
"Yes dady, my to taky
žíkali, ale oni žekli - znáš
Čepičku."
Ale, ale, podívejme se na
to. Proto ta vojenská kázeň,
pochody, zpěvy, jak za minis
tra národní obrany Čepičky.
Konečně se mi rozsvítilo. Bude
se vyšetřovat, ale ne moje
dítě!
Pro jistotu jsem se však
zeptal: "Oni řekli - znáš
Čepičku?"
"Well dady not quite that,
oni žekli - máš čepičku. Já
myslela, že to stejný - máš,
znáš nebo dáš."
Toto bylo na mě moc, ze
zoufalství nad svou nemohouc
ností jakožto vyšetřovatel jsem
začal také zpívat:
Máš, dáš, či nedáš
Přijde na ta Mikuláš
"S čertem", dodala má
dcera a tím bylo vyšetřování
skončeno.
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LETEM
SVĚTEM
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rněnská kapitula připomíná
sedmisté výročí jejího zalo
žení při kostele sv. Petra a
Pavla. Byla založena olomouc
kým biskupem Dětřichem za
podpory krále Václava II. Při
příležitosti oslav byla otevřena
výstava v kryptě katedrály,
která patří k nejvýznamnějším
památkám svého druhu na
Moravě.
atikán
potvrdil
termín
návštěvy papeže Jana
Pavla II. v České republice.
Papež přiletí do Prahy 25. dub
na 1997, den na to bude sloužit
mši na Velkém náměstí v Hrad
ci Králové, odpoledne se vrátí
do Prahy, kde navštíví prezi
denta V. Havla, a poté se setká
s řeholníky. V neděli 27. dubna
bude v 9.30 papež sloužit mši
na Letenské pláni a svůj pobyt
dovrší v katedrále sv. Víta na
Pražském hradě, kde při
příležitosti milénia úmrtí sv.
Vojtěcha uctí ostatky tohoto
světce. Tyto oslavy, které
zahrnuje do svých akcí I UNES
CO, jsou provázeny řadou
náboženských, kulturních a
společenských událostí. Marek

V

Do Prahy
Airbusem A 310
Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu
plus jedna domácí letenka

nejsrdečnější
letecká

V

Další informace obdržíte u Vašeho travel
agenta nebo kontaktujte přímo:

I

V

CZECH AIRLINES

společnost V

Suite 808, Austrália Square Tower
Sydney, NSW 2000

Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713
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Kopelent napsal oratorium
Svatý
Vojtěch
a
během
Pražského jara zazní premiéra
opery na starozákonní námět
od Petra Ebena. Návštěvou
papeže vyvrcholí Desetiletí
mravní a duchovní obnovy
národa a proběhne symposium
"Svatý Vojtěch a současné
snahy o sjednocování Evropy".
Budou vydány příležitostní
známky České pošty, pamětní
mince a medaile. Vyjde také
reprezentativní obrazová pub
likace Svatý Vojtěch a sborník
svatovojtěšských kázání Fer
mentum.
~eská politická scéna stále
ještě oplývá pohádkovými
bytostmi, které se snaží prosa
dit do světa velké politiky. Po
hádky jsou hezké, ale život je
přece o něčem jiném a voliči ve
volbách dali přednost stranám
reálnějšího světa před těmi z
říše bajek. Místo aby se pidistrany staly součástí historie,
přicházejí s dalším pohád
kovým nápadem, tři se chtějí
sloučit: Českomoravská unie
středu, Hnutí samosprávné
Moravy a Slezska-Moravského
národního
sjednocení
a
Moravská národní strany. Ze tří
trpaslíků obra nikdo neudělá.
článku Hříchy třetí říše v
minulém Kvartu kompjutr
sem tam vynechal písmeno
(místo "protesty" a "zaply-

C

V

Luboš KALA
| A
Ml

umělecký kovář
260 Hadon Road
BALLARAT

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

Tel: 06 290 1386, Fax: 06 290 0006
novali" napsal "potesty" a
"zplynovaly"), jinde zase vyne
chal zápornou předložku a nap
sal, že do hospody se chodilo
na limonádu, někdy si ale přidal
(místo "polesí" napsal "pod
lesí", změnil se tak význam
slova, sdělení a informace.
Dále se ozval pozorný čtenář,
že ve Kvartu narazil na ne
správné
použití zvratného
zájména přivlastňovacího když
četl "po dobu mého působení"
místo "po dobu svého pů
sobení", toto již ale není pro
hřešek kompjůtru. Co bychom
tomu řekli, kdyby na místo
starého a správného "svůj k
svému" se objevilo "jeho k
jeho".
stře
sledované vlaky,
Postřižiny, Slavnosti v
době jsou tituly některých z
mnoha knih, které napsal
geniální a nekonvenční Bohu
mil Hrabal. Za bolševika část
čs. exilu vkládala do tohoto
spisovatele velké naděje, ty se
bohužel nesplnily. V minulých
dnech byl třiaosmdesátiletý
Hrabal převezen do jedné z
pražských nemocnic k léčení
akutního zánětu kloubů, při kr
mení ptáků vypadl z okna a
zabil se. Jak žil, tak zemřel řekl bych, že užitečně.
aši doma na tom nejsou tak
zle, jak nám často předstíra
jí, zpáteční letenka do Austrálie
stojí 24-26 tisíc Kč a s návště
vami se roztrhl pytel. Tato
poznámka se netýká po
zvaných příbuzných, ale synů či
dokonce I vnuků spolužáků, s

O

N

kterými jsme maturovali před
půl stoletím od té doby se s
nimi neviděli za bolševika se k
nám nehlásili, o střechu nad
hlavou a stravu se hlásí známí
z třetí ruky či úplně neznámí a
bez mrknutí si nechávají
zaplatit vstupné na střechu Rialta, vačnatce v Healsville či
zlatokopce v Ballaratu. A nic
nás více netěší než drožkářství!
O konečném
schválení
česko-německé deklarace
rozhodnou zákonodárné sbory
obou zemí. Ve Spolkovém sně
mu je téměř jisté, že deklarace
projde bez větších problémů,
není zřejmé, jak se k dokumen
tu postaví Parlament ČR. Vlád
ní koalice je pro, republikáni a
komunisté jsou zásadně proti,
sociální demokracie je nejistá.
Odmítnutí z české strany by
bylo tragické pro ČR, znamena
lo by to, že Češi ještě nejsou
pro Evropu zralí.
ledna to byl rok, co
£ Z »zemřela paní Olga
Havlová. Připomínáme si její
osobnost, charitativní práci a
její neokázalou a přátelskou
návštěvu v Melboumském
Národním domě.
itulní rolí v opeře La Gioconda milánského rodáka Amilcare Ponchielliho dobyla přízeň
proslulé La Scaly sopranistka
Eva Urbanová. Znalci považují
tuto strhující podívanou za his
torický večer pro dějiny české
opery. Premiéra byla vyprodá
na a význam této kulturní
události podtrhla návštěva
legendární pěvkyně Mirelle Fre-

T

Tel: 053 428 898,
Na zakázku vyrobíme kovaný
nábytek, lustry, točité schody,
zábradlí, dekorativní mříže,
exluzivní 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

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

HANDYMAN
Carpentry
Plastering
Painting
Fencing

Roofing
Welding
Tree Lopping
Landscaping

TONDA SROM
Tel: 0419 885 028

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

Tel: 06 290 1516, Fax: 06 290 1755
niové.
artin Odložil, syn bývalých
olympioniků
Josefa
Odložila a Věry Čáslavské,
půjde na čtyři roky do vězení s
ostrahou. Pěstí udeřil svého
otce do obličeje tak, že upadl a
bývalý běžec na následky
zranění zemřel.
d 1. března dochází ke
změně směrového čísla při
telefonním styku s Českou re
publikou: místo dosavadního
směrového čísla 42 společného
pro ČR a SR bude pro volání ze
zahraničí platit číslo 420 pro
Českou republiku a 421 pro

M

O

Slovenskou republiku. Nová
předčíslí budou sloužit I pro
volání z ČR na Slovensko a
naopak.
'-’eský rozhlas vypsal před
časem anketu na téma
"emigrace", nejlépe byl vyhod
nocen dopis Pavla Krůty ze
Sydney, který byl za odměnu
pozván I s. manželkou do
Prahy. V rozhovoru pro rádio
pak uvedl, že za dobrou češtinu
vděčí českému vysílání SBS,
které v Sydney vede paní Detrichová. Krůtovi se rozhodli zů
stat rok v Praze, a pak posoudí,
zda se vrátí do Austrálie. Jed

C
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ním z porotců ankety byl Jiří
Jež, hlavní politický komentátor
Svobodné Evropy, který se při
vyhlášení vítěze zmínil o tom,
že byl v Austrálii již několikrát,
po celém světě od Vídně po
Patagónii navštívil 37 emi
grantských rodin, o jejichž vlas
tenectví mluvil velmi pochvalně
s odvoláním na to, že mají
doma poličku s českými kniha
mi a několik obrázků českých
malířů a dokonce I zvukové
nosiče (t.j. audio-kazety, video
kazety, desky a disky)! Škoda,
že si nenašel čas navštívit náš
Národní dům!

; Mnohonásobní mistři Misfrálie
ve společenském tanci
MARK A MARIKA TITTL
zahajují taneční kurzy v Národním domě.
Kurz pro začátečníky se bude konat vždy ve středu
od 7,30 do 8,30 a pro pokročilé od 8,45 do 9,45.
Vyučovat se budou kromě standartních a latinsko
amerických tanců také oblíbené tance australské.

Cena za jeden 10ti týdenní kurz je $ 70 za osobu.
Vítáni jsou jak jednotlivci tak páry jakéhokoliv věku.
Zápis a zahájení kurzů je ve středu 12. března od
6,30 do 7,30 v Národním domě.

Bližší informace na tel:

9705 2212 nebo 0411 462 366.

Hledá se:
=>

£

pan Jaroslav Zahradník, v Austrálii
od r. 1976, hledá dcera Světlana.
=>
paní Eliška Michalíková, v Austrálii
od r. 1982, hledá sestra.
:š
Informace o hledaných podejte na
*
konzuláty ČR na tel:
9629 6196 nebo 02 9371 8877

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) r
M.L.Arch.(Melbourne) s

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787. |
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tom, že ministr spravedl
nosti ČR rezignoval pro
neoprávněné používání titulu
JUDr., jsme již psali. Nyní nám
dochází zpráva, že na jeho mís
to byla dosazena Vlasta
Parkánová a náš špión hlásí, že
nikdy nebyla v žádné politické
straně, nepracovala v justici či
příbuzném oboru, zpívala v de
chovce a pohodlně vystudovala
práva za bolševika, promovala
v roce 1988. Depeši končí
zvoláním, to jsou věci!
inule jsme se zmínili o
Tančícím
domě
na
Rašínově nábřeží v Praze.
Neuvedli jsme, že na střeše je
restaurace se skvělým výhle
dem na Hradčany. Nespoko
jený špión reptá, že tam polév
ka stojí 1000 Kč. Labužníci v
Melbourne ale vědí, že za talíř
polévky v restauraci Paul Becuse v Daimaru mohou zaplatit
65AUD, což je bratru 1300 Kč,
takže Praha má ještě co do
hánět a proč se zlobit. Každý
má volbu si objednat polévku v
bistru za pár šupu, anebo se
vytáhnout a povečeřet na
stříbře
s
naškrobeným
ubrouskem kolem krku. Holt
zadarmo již není nic ani v
Praze, člověk si musí zvykat. A
pro milovníky domácí vepřové
pečínky: v Němčičkách na Břeclavsku se vyskytl mor prasat.
Již při vyslovení tohoto vi
rového pojmu se veterináři a
prasečkáři
třesou
hrůzou.
Prasáci jsou ovšem k takové
zprávě imunní.

O

M

Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21:00 na 93.1 FM

tec I matka švýcarské
tenistky Martiny Hingis,
která nedávno vyhrála v Melboume velký turnaj, jsou Slová
ci. Pražské noviny píší, že
Hingis má I občanství České
republiky a dokonce požádala o
registraci
v
přerovském
tenisovém klubu. Karol Hingis,
který byl spráycem kurtů v
Košicích, řekl novinářům, že
dceru Martinu, pokřtěnou podle
M. Navrátilové, vidí zřídka a
nemá od ní žádné peníze.
Melánie,
matka
Martiny
Hingisové, se rozvedla se
správcem kurtů a odešla za
lepším do Švýcarska, kde se
znovu vdala a znovu rozvedla,
a nyní cestuje po světě s
dcerou Martinou. A když jsme u
tenisu - jedna zdejší rozhlasová
stanice se v době turnaje ptala
posluchačů, zda neví o české
hospodě v Melbourne, protože
hráči a hráčky z České repub
liky by dali přednost dietě ob
vyklé v českých luzích a hájích
a skopové kotlety jim nesedí.
Poslal je někdo do Národního
domu?
iloš Forman, v USA žijící
český režiser a sběratel cen
za filmy jako A přeletěl nad
kukaččím
hnízdem
nebo
Amadeus, obdržel prestižní
cenu "Golden Globe" za režii
svého nového filmu The People
vs. Garry Flynn, a tak si dělá
čáku na dalšího Oskara.
yřizování
dlouhodobého
pobytu cizinců v ČR je do
sud velmi byrokratické. Minis

O

terstvo vnitra uvažuje o vydání
tzv. účelového víza, které by
platilo jeden rok s možným
prodloužením a zákon by měl
sjednotit postupy se zeměmi
Evropské unie.
a televizi SBS jsme viděli
reportáž zaměřenou na život
čtyřiceti tisíc Američanů v
České republice, zejména v
Praze.
Moje
dcera
byla
rozčilená, když viděla, jak
vlasáči a tetováči zaplavili Vá
clavské náměstí. SBS uvedla v
poslední době několik českých
filmů, jeden horší než druhý,
ani je nebudu jmenovat. Již
jednou jsme se zmínili, že
výběr těchto televizních filmů
provádí nepřátelé české kultu
ry, což bohužel stále platí. A
když již mluvím o televizi, Janě
Wendtové držíme všechny
palce a upřímně přejeme
vyřešení sporu v její prospěch.
Na americkém turné České fil
harmonie se dirigent Vladimír
Válek dal slyšet na tiskové kon
ferenci: "Ojedinělý a obdi-
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MCLAOURNC CH€AP€ST CARS
127 KEYS ROAD, MOORABIN

COOL

ZONE

REFRIGERATION P/L
•
•
•

Výběr z více než 200 aut
Půjčku zařídíme
Přepis zaplatíme po dohodě s Ladou

Opravy, konstrukce, prodej
chladících zařízení
Petr V. Kubásek,

Volejte Láďu na tel: 9769 6346

Zvlášť výhodné ceny pro krajany.

Tel: 9587 1488,

Fax: 9587 3754

Vysílání slovenského rozhlasu každou neděli v 22:00 na 93.1 FM

vuhodný zvuk ČF spočívá v
tom, že v ní nehrají cizinci a
ženy". V jedněch pražských
novinách jsme četli, že: "ženský
úsudek nemá skoro žádnou
cenu". Ludvík Vaculík zase
nadepsal novinový článek Tutti
cosy, což jsem I bez konzultace
s italským slovníkem přečetl
jako "tuty kozy". Já tyto
chytrosti nebudu komentovat,
vím ale, že feministky se již
mobilizují pod praporem Šárky,
běda pak českým mužům.
minulém Kvartu jsme se
dozvěděli o rekordním výplazu, jak by řekl Petr Bezruč,
na Uluru. Uvažoval jsem, kdy
se najde hrdinný a rekordy lá
mající Čech, aby dostrkal
nosem burský oříšek třeba z
Melbourne po silnici do Perthu.
Dali bychom mu pytel plodů
podzemnice olejně do vínku a
snad by se našel I plastický
chirurg, který by mu pak nově
přišil zmíněnou obličejovou
část.
askočila nás ale zpráva o
doktoru filosofie Petru Krhútovi, který se odvážně rozhodl
zdolat více než pět tisíc kilo
metrů na koloběžce na trati Wilson s Promontory - Cápe York.
C^eská koncertní klaviristka
Marie Pospíšilová přednese
v neděli 23. února v kostele sv.
Jana (St. John Church) 20. City
Rd., South Gate, sklatby L.
Janáčka, B. Martinů, J. Suka a
F. Schuberta.
Koncert začíná v 16,00 hod.
Informace na tel: 9562 5178.
IP
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Kouzla a čáry
jazyka českého
Hned mým prvním článkem v Kvartu se mi podařilo vyvolat
odbornou diskuzi s pečlivými a češtiny znalými čtenáři. Jsem jim
velmi vděčná za jejich ohlasy, neboť díky nim se mi podařilo
nenápadně protlačit na stránky Kvartu těchto několik řádků o kou
zlech a záludnostech češtiny.
Takže dnes:
O předmětu našeho sporu, slovesu UMĚT.

Je to sloveso v naší řeči velmi často používané, neboť v sobě
zahrnuje lichotivé označení toho, že něco známe, dovedeme či
dokážeme - a taky s tvarem 1. osoby jednotného čísla zřídka bývají
problémy každý-z nás rád řekne: "já umím".
Druhá osoba - "ty umíš" či "vy umíte" pro číslo množné - jsou taktéž
nekomplikované. Ale jak je to s ním, s ní či s nimi?
"On umí" - no dobrá, "umí" se křičelo na hudebních festivalech na
písničkáře jako pochvala. Ale "umějí"? To nekřičel nikdo. A přece je
to správně.
Přestože nová Pravidla českého jazyka připouštějí pro 3. osobu
množného čísla oba tvary - "umí" I "umějí", je tvar "umějí" starší a
spisovnější. Jde totiž o sloveso 4. třídy, řazené ke vzoru "sázet" - čili
"oni sázejí", "oni umějí". Poznáte to snadno - stačí někomu
razkázat: "sázej!, "uměj!", nikoliv "saz!" či "um!", jak by tomu bylo u
vzoru "trpí".
Ovšem vlivem pronikání obecné češtiny do spisovného jazyka a
všeobecnou snahou jazyka po ús
pornosti a jednoduchosti vzory
"sází" a "trpí" začínají splývat, a to
natolik, že nám správný tvar 3.
osoby množného čísla "oni umějí"
začíná znít nespisovné. I proto
Manufacturers of
jsou bez úhony na vaší spisovnosti
Precision
Industrial
povoleny oba. A záleží jen na vaší
Diamond Tools.
jazykové libosti, který z nich
použijete.
14 Shearson Crescent
A nebudete-li si někdy vědět
MENTONE VIC 3194
rady, zkuste prostě někomu
Phone: 9584 5566
rozkázat!

PR

PRAGUE CAKES

I & D MOTORS

jemné české
pečivo a zákusky

Od zaseknutého plynu
až po klouzající spojku.
Opravy vašeho vozu provede

Otevřeno denně
od 8.30 do 5.30,
mimo pondělí a úterý.
31 BLUFF ROAD,
BLACK ROCK
TEL: 9589 0110 MEL: 85-K4

vart7

Ivan Zachar, majitel
199 Moray Street,
South Melbourne

Telefon: 9699 9052

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES
edničky, pračky, sušičky, myčky ná
dobí a ostatní průmyslové a domácí
spotřebiče.

IVO NOVAK
24 HODINOVÁ SLUŽBA
13 Gifford Avenue, Ferntree Gully

8 Iwart

Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW

Tel: 02 371 8877, Fax: 02 371 9635

SUDETENLAND FAKT ANEBO NE
Třetí úvaho o česko-německých vztazích
Díváte-li se na věci bez předsudků, v klidu, bez fanatismu, a hledáte-li pravdu, dojdete k otázkám: Co jsou tzv.
Sudety? Kdy a proč se toto jméno objevilo? Proč došlo k osídlení našeho pohraničí Němci? Jak se jevili Němci
jako občané ČSR? A jak došlo k odsunu Němců po druhé světové válce? Tedy:
- Sudety jsou tři nevýznamné kopečky někde na Moravě. Dosud neznám jediného Moravana, který by věděl,
kde vlastně jsou. V okolí těchto tří kopečků bydlela skupina Němců, kteří si založili ještě za Rakouska menší
spolek a říkali si "die Sudetendeutschen”. Tento název mj. převzal .před 2. světovou válkou Henlein I říšské
"Propagandaministerium". Když Hitler chtěl dostat naše pohraničí, ve kterém byly naše obranné linie, vytvořili si
pro to název "Sudetenlanď. Tento název se jim hodil při mnichovském vyjednávání, protože byl snadno
vyslovitelný. Ale "sudetská země" de facto neexistuje. Po 2. světové válce Němci vyřadili ze svého slovníku
spoustu nacistických výrazů. Jestliže je opět dovoleno říkat "Paedagogische Institut” místo "Lehreranstalť, není
důvodu, proč by se nemělo říkat "Grenzgebiet der Tschechischen Lander” místo "Sudetenland". A my sami máme
zvlášť mluvit o našem pohraničí, a o tzv. "Sudetech” pouze v uvozovkách. Je věcí ministrů zahraničí dohodnout se
o tom, a je to věc důležitá.
- Němci byli pozváni osídlit pohraničí již za Přemyslovců, jednak aby čeští rolníci neopouštěli pole a neutíkali
dolovat do Krušných hor atd. (srv. goldrush), a jednak že tam bylo živobytí těžší, počasí chladnější, úroda menší proto se těmto "novým občanům" dávaly výhody, např. že se mohu sami spravovat 'magdeburským právem". To
ale přispělo k jejich izolaci. Také za Habsburků pokračoval příliv Rakušanů do velkých měst.
V prvních letech republiky byli Němci v ČSR celkem vděční, že unikli té katastrofální inflaci a bídě v Německu
(kde bochník chleba stál milion marek). Německý ministr financí tuto inflaci - mírně řečeno - nebrzdil v naději, že
by jím mohly velmoci prominout placení tíživých reparací. Náš tehdejší ministerský předseda Tusar poukazoval na
mezinárodním fóru na to, že taková obrovská inflace by mohla mít zlé sociálně-politické následky, a navrhoval bezvýsledně - aby bylo pomoženo ji zastavit.
Zásluhou ministra financí Rašína byla u nás měna stabilní, v důsledku jeho geniálně jednoduchého okolkování
papírových peněz na poštách. Teprve po burzovním krachu v New Yorku v r. 1928, kdy I ČSR trpěla
hospodářskou krizí a nezaměstnaností, ovlivňoval Henlein a nacistická propaganda značný počet Němců v
pohraničí, především nezaměstnaných a jejich rodin.
•g Také stojí za zmínku, že v severních Čechách bylo slyšitelnější rádio
Žitava (Zittau) nežli rádio Praha. Jak to vím? Jako studentka jsem několik let
CARGO SERVICE
jezdila na prázdniny "na výměnu" do německých rodin, které chtěly, aby se
21 Dinnell St.
jejich děti naučily česky. Byly to loajální rodiny, říkaly si "staats-treu", tj. věrni
West Sunshine 3022
státu (československému). Paní, u které jsem bydlela, se rozplakala, když
Do Čech, na Slovensko
Hindenburg zemřel, a řekla mi na vysvětlenou: "Hitler teď převezme úřad a
balíčky $ 4*00 / kg
dojde k válce". Měla desetiletého synáčka, jenž chtěl být knězem, a obávala
V ceně je započítáno:
se o jeho osud už tenkrát. Když dorostl a zmrznul někde u Stalingradu, jeho
otec se z toho zbláznil.
Vyzvednutí u odesílatele
V Německu samém mělo 20% obyvatelstva odvahu nevstoupit do
Doručení do domu
"Nat.soc.
Partei' a odhadovalo se, že ze zbývajících 80% asi 30% vstoupilo
i
Pojistka do $ 200-00
do "partaje" ze strachu o existenci nebo I o život. Podobné procento lze před
pokládat í v našem pohraničí, I když tam Henlein operoval heslem "HEIM INS
Neomezená váha
REICH!" (Domů do Říše!)
Tel: 9363 5132, 9360 4777,
O hrůzách okupace všichni víme: co našich občanů, ať už kněžích,
9720 5384,
učitelů, jeptišek, studentů atd. zahynulo v koncentračních táborech. Když
;•
9792 5580, 9510 8717.
jsem byla v bance v Praze, řekl mi tam jeden židovský disponent: "Kdybych
tak věděl, že to přežijeme, jako vím, že to Hitler prohraje, tak bych byl rád." A
jeho manželka k tomu dodala s nesmělými iluzemi: "Snad se to dá přežít,
koupili jsme si pěkné spací pytle a teplé pršipláště - můžeme si s sebou vzít
T
celkem 20 kg zavazadel na osobu, a můj muž jí všechno, co je dobré, není
DOS, WINDOWS, W/NT, OS/2, QWIK vybíravý." (!) Bohužel koncentrační tábor také nepřežili. A kolik bylo našich
Komplexní řešení problémů, vývoj í■ rodin, které musely opustit dům nebo byt s 20 kg kufrem?
Válka vždycky znamená strašné plýtvání věcmi I životy. Ale při tak krutém
aplikací pro vaši firmu nebo pro
režimu
se už vůbec nedalo čekat slitování s jinými národy, když neměli sli
osobní použití.
Instalace Backups, Data Securing tování ani s 280.000 vlastními vojáky, které doslova nechali zmrznout pokud nepřišli do zajetí - u Stalingradu bez vhodné obuvi, zimního šatstva,
Používáme nejmodernější
jídla a přístřeší, jak jsme viděli v televizi. A když generál Rommel se svými
technologii.
vojáky utíkal z Afriky, zanechali v poušti své spojence Italy bez dopravních
Vladimír Kolář
prostředků, bez jídla a vody. Když se tam Italové vzdávali do zajetí, byla je
B 9836 0440
jich první slova unavené prošení: "...áqua ...prego ...".

MAZUR

IBM

Mobile: 015 318 152

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou vítáni
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Zajímavé bylo, že mezi německými zajatci v Africe byla I skupinka z našeho pohraničí, kteří místo do zajetí
chtěli přejít do čsl. vojska, což se také stalo. Dostali přezdívku "romeláci" a sloužili v naší zahraniční armádě.
Je bizarní skutečností dějin, že v posledních dnech okupace a zhroucení německé moci zachránilo Prahu od
masakru jen udržení pořádku ukrajinským vojskem generála Vlasova (tj. německými spojenci). Vlasovci utíkali na
západ, aby si zachránili život tím, že by přišli do zajetí západních velmocí, které je ale stejně vydaly nebo musely
vydat Rusku.
Co se týče náletů, velmi utrpělo Brno, Plzeň atd. I Praha byla bombardovaná, I když nikoliv systematicky. Ale
poplachy byly časté I v noci. A v posledních dnech války postihlo nesmyslné německé bombardování Václavské
náměstí, Vinohrady a Staroměstskou radnici, což zvýšilo rozhořčení vyvolané zničením Lidic a veškerým utrpením
za okupace. Když přišlo osvobození, bylo zázrakem, že neprepukla všeobecná pomstychtivost. Hovořili jsme s An
gličanem od UNRY, který přišel odhadnout stav zásobování v ČSR a v Praze. Přímo se divil pořádku u nás a řekl,
že psychologickým důsledkem bývá “the receiver becomes a giver" určitého jednání.
V té době se nezdálo pravděpodobné, že válkou zničené Německo by nám mohlo kdy platit dostatečné
reparace k úhradě všech škod, které způsobilo. Proto obé vlády souhlasily s dosti logickým kompromisem odsunu
Němců z pohraničí místo vymáhání reparací. Mne velmi překvapilo, když jsem v kině viděla v aktualitách odsun
Němců. Odjížděli s 20 kg kufry v pohodlném osobním vlaku, na který někdo křídou napsal “HEIM INS REICH". A
dozvěděli jsme se, že Němci, kteří mohou dokázat, že byli proti nacismu, mohou u nás zůstat. Úřadům v
Německu nevadilo přijmout soukmenovce náhradou za jejich ohromné válečné ztráty na životech. Ovšem jed
notlivci v Německu nebyli v náladě se s nimi v panujícím chaosu a zmatku dělit. (Později se odsunutí Němci,
zvláště z východního Německa, často vraceli na návštěvu do ČSR, kde jim příbuzní a přátelé naplňovali batohy
věcmi.) To ještě obyvatelé Německa nevěděli, že jim americký generál Marshall připravuje úžasnou finanční po
moc, která povede k nečekané prosperitě zvané "německý hospodářský zázrak". Tím Němci dostali od vítězů jak
hospodářskou, tak I psychologickou výhodu.
Bylo by namístě, aby podobnou generozitu ukázalo Německo dnes I vůči našemu státu, kterému jejich válka a
okupace zničily příkladnou demokracii (za příkladné demokracie bylo považováné Švýcarsko, ČSR a Švédsko) a
znemožnily její návrat na půl století. Bylo I vinou jejich války, že došlo k rozdělení Evropy. Je jistě dobře vyrovnat
se s minulostí, ale pouze jestliže nás nikdo nebude obviňovat jen proto, aby se jeho vina zdála menší. Je také
nutné, aby každý národ znal nezkreslené dějiny: národ, který by neznal své dějiny, je v nebezpečí opakování svých
chyb, -al-st
____________________________

BAYSWATER PET SHOP & DOG GROOMING
Telefon: 9729 6284, 747 Mountain Hwy., Bayswater 3153
=>
Čerstvé maso a sekaná (Pet food)
=>
Široký výběr zboží
=>
Akvárium
=>
Otevřeno 7 dnů v týdnu
Koupání nutno objednat telefonicky, na vaši návštěvu se těší Lucka. ;
Bayswater Pet Shop znamená tradici.

GARANTUJEME NEJVYUODNÉJŠÍ CENY
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
od 1. července jsme na nové adrese

Bohemia

/ra vel
Eva Jančíková a Jiří Sedláček

1A PALMERSTON GVE. OAKLEIGH 3166
Tel: 03 9564 7679,
Fax: 03 9564 7752
AH: 03 9801 2796,
Mob: 041 201 6556

Vyučujeme
hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.
Používáme moderní australské
a americké školy.
Metodika vychází z postupů
užívaných na nejlepších
hudebních školách v Praze.
Podle vašeho přání připravíme
žáky na zkoušky A.M.E.B.
Můžeme také hrát
české písně a skladby.

Marie Baumová, tel:
9562 1148
MARTIN VÁŇA

(B.Bus) ACCOIWTANT
21 Longstaff Court
Doncaster East 3109

Komerční Ing. M. Váňa nabízí
účetní a daňové služby
v Melbourne a okolí.
BH: 9841 8998
AH: 9428 8524
FAX: 9841 8853
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Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.

Ľudová
hudba
bratov
Muchovcov
z
Terchovej
mg bratia,

odjedwj ixajKiad^
u-ěetóir-ad'"áme,

zjarora /mgéičfy

vpátekjll. března v 7,30
v Národním domé Cecků a Sbováíčů
497 Queensberry Street
tyrtíi Vdebboume.
Vstupné } 10,
Vystoupení bratří Muchovou je součástí
XIII. Kongresu Australských Slováků,
který se koná po dobu velikonočních svátků,
od 29 do 31. / 3, 1997.
Bližší informace o XIII. K.A.S. podá V. Markuš
na tel: 9571 1729

STALO SE, STANE SE.

b
OPRAVA
V minulém čísle jsme referovali o
českém rekordu ve zdolání Uluru
(Ayers
Rock).
Podle
před
loženého a ověřeného dokumentu
je držitelem tohoto rekordu Milan
Hrobařík z Geelongu časem 15
minut.

b
Hana Zejdová, pilotka Expedice
Kangaroo, vytvořila 4. ledna 1997,
překonáním vzdálenosti 1024 km.
Nového světového rekordu v bez
motorovém létání dosáhla Hana
na sportovním letišti v Tocumwal.

b
Výhercem letenky, kterou věno
valy České Aerolinie, se stala
Jana Schulzová.

b

Generálním konzulem České re
publiky v Austrálii byl jmenován
JUDr. Ivan Záleský. Doufáme, že
po dobu jeho působení v Austrálii
se mu podaří navštít i vzdálený
Národní dům v Melbourne.

b

Český film KOLJA, vyzname
naný mimo jiné cenou Golden
Globe, bude mít Melboumskou
premiéru v Longford (9867
2700) a Kino (9650 2100) 27.
března.
Komedie je dílem týmu otec syn. Režiser Jan Svěrák je
synem herce a představitele
hlavní role Zdeňka Svěráka.

b

Na velvyslanectví Slovenské re
publiky v Canbeře byla do funkce Chargé ď
affaires jmenována paní Ofga Šimorová. Pan
Ivan Špilda, kterého v Austrálii nahrazuje, úzce
spolupracoval s Národním domem Čechů a
Slováků v Melbourne.
PP

Člen AOA od roku 1992
Rádi zodpovíme vaše dotazy.
Volejte 059 983 019

•
•
•

Prodej
Share Farming
Pojištění

•
•
•

Agistment
Poradenská služba
Doprava

Pavel a Hana Homolkoví

Finanční informace, technické a reklamní brožury
vám odborně přeloží
I

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

Tel/Fax: 03 9579 4627

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní
dům otevřen. Více než 4000 knih na vybrání. Po přečtení vratte!

K vart11

7. března:
Predfilm: Jan Masaryk, dokumentární film
Hlavní film: Zítra vstanu a opařím se čajem,
komedie, Sovák, Menšík, Brodský

Dary na Sokolský list:

L. Šípek
B. Moravcová
S.Z. Sohn
Grossmanovi
V. P. Martinů
V. Kolářová
J. a J. Maier
M. Zemanová
H. Divišová
K. a M. Konvičný
F. Šuster
Anonym
V. Lepší
Z. Veselská
J. Háva
J. Siedl
Z. Volek
F. a A. Celnar
A. Rosenfeld
S. Česal
J. Augustin
J. Bartošková
B. Mašin
V. a H. Dalby
D. Chratičková
V. a N. Novotný
M.K.

20
20
50
40
20
15
20
20
20
25
50
20
30
20
20
22
10
20
20
20
20
10
20
20
15
20
30

Dary na Národní dům:
K. a M. Konvičný
F. Šuster
Anonym
M. Černá

25
50
10
20

Všem
dárcům
děkujeme.
Prosíme však o prominutí,
protože seznam dárců je ne
úplný.
Slávka Kollárová, jednatelka

r

' •Začátek ve 20:00, vstupné 2,-

Lehká večeře k dostání
před představením.
RESIGNACE
Po více než dvouleté práci ve
výboru Sokola Melbourne resignovali na své funkce br.
místostarosta A. Rosenfeld a
s. H. Rosenfeldová.
Výbor Sokola s politováním je
jich resignace přijal.
PP

Eden Park
Landscaping
Services
Provedu veškerou práci kolem
vašeho domu a zahrady

V. Ambrož
Tel: 9715 1116

České kurzy
KuľZ “A” - úterý 6 ,30 - 8,30 pro česky nemluvící
Kurz “B” - úterý 6 ,30 - 8,30 česká gramatika a
konverzace

KuľZ “C” - ve čtvrtek 6,30 - 8,30 literatura a dějiny

Kurz “D” - v sobotu 1,00 - 3,00 čeština a hry s dětmi
Zájemci o hraní divadla se schází každé pondělí v 7,00.

Pátek 28. února v 8 hod večer:

Povídání o...
Bohumil Hrabal, spisovatel
Bližší informace dodá Petra na tel:

9591 0072, mobile 0411 606 368

K vart
DISCO
v sobotu
15. března
v 8 hod. večer
v Národním domě,
497 Queensberry St.,
North Melbourne.

Vstupné $ 5
Místa na tel.
9432 8246
NO BYO

BŘEZNOVÁ ZÁBAVA
V sobotu 1. března v 7.30 večer.

Hraje STUDIO 4, bohatá tombola,
večeře v horním sále.
Vstupné $ 10,Objednávky míst na tel:
9744 1691 nebo 9432 8246
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