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l Kresby: V. Renčín
hlas na publikování jed
noho z článků vyjmutého
z šesti stran Vlasteneck
ých zpráv č.58 a přetisknutého
v
minulém
Melbournském
Kvartu mne nutí k vysvětlení proč. Značná část čtenářů
Kvartu brala článek P.A. Triota
za legraci podobnou povídání o
švestkových knedlících, zatím
co ostatní byli rozhořčeni útoky
na krajany, kteří se zasloužili o
kulturní a společenský život
české komunity v Melboume.
Mohl jsem si vybrat. Jedno
řešení bylo strčit hlavu do písku
a dělat jako že nic. Druhé
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duben 1997
SOKOLSKÝ LIST
SOKOL MELBOURNE
497 QUEENSBERRY ST.,
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051

řešení - otisknout výňatek z
letáku a tím upozornit na alter
nativní zdroj informac;. Zeptal
jsem se snad třiceti krajanů na
jejich názor. Přesto, že více než
polovina těch, kteří si Vlaste
necké zprávy v Národním domě
přečetli bylo proti, rozhodl jsem
se pro publikaci.
Byl to třetí kontakt, který
tento pán s ř^-dnírn domem
učinil. Prvním bylo nalepení
letáku na dveře Národního
domu,
ve
kterém
před
návštěvou prezidenta Václava
Havla v Národním domě vyzval
vlastence k odstřelení Havelsteina a jeho kurvy se slibem
odměny od pravých vlastenců.
Leták byl předán protiteroristické sekci federální policie,
která
zajistila
zvýšenou
ochranu prezidenta a upo
zornila nás na kriminalitu
pachatele. Byl jsem požádán o
informaci v případě dalšího
kontaktu pachatelem.
Druhým kontaktem bylo
doručení jednoho z výtisků
Vlasteneckých zpráv. Ten jsem
předal policii neporušený.
Po třetí se tento náš krajan
ozval doručením Vlastenec
kých zpráv č. 58, tří listů vitriolu

DANUBE

TRAVEL AGENCY

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

No fosef

vložených do obálky Telecomu
s adresou Jehuda Pospíchal,
Sokol Mossad. Obdobné obálky
obdrželo více lidí v Melbourne.
Na první pohled je jasné, že
autorem je osoba duševně
nevyrovnaná a smutně komic
ká.
Kniha: Kapitoly o českém
fašismu, vydaná Nakladatel
stvím Lidové noviny, 1995 byla
hlavním důvodem k otisknutí
jednoho z nesmyslů, který pan
Triot propaguje. Dočetl jsem se
v ní např., že v předválečném
Československu byli Triotové
aktivní, že se několikrát pokusili
o ozbrojený puč, kterým chtěli
zničit
Masarykovu
vládu.
Závěrem knihy autor Miroslav
Gregorovič píše:
... u nás existovalo asi deset
politických organizací, spolků a
kroužků, jež nesly va svém
názvu termín "árijská" a anti
semitismus byl hlavním obsa
hem jejich činnosti. Árijská
fronta, Árijská pracovní fronta,
Árijská společnost pro Čechy a
Moravu, Árijská stráž, Kruh slo
vanských arijců, Novočeská ári
jská beseda - abychom jmeno
vali jen ty, pro jejichž členstvo
byla tzv. čistota rasy nade vše.
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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Některé z nich existovaly často jen ve formě stolních
společností - dokonce již ve
dvacátých letech. Až do roku
1938 se jednalo o spíše
směšné skupinky na okraji
společnosti, s určitými rozpaky
k nim přistupovali dokonce I
Gajdovi čeští fašisté, a celkem
nebyly ani předmětem nějaké
satiry či výsměchu. Postavy
jako Karel Rélínk, František
Drázda, Hugo Tuskáný nebo
František Lelek znamenaly v
tehdejším
demokratickém

Kromě RftMBousíc«,

STAMPS & COINS

Konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000
Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

&
Bylo by nepřirozené a
smutné, kdyby všichni lidé
smýšleli stejně. Triot je však
úchylkou mimo meze sne
sitelné tolerance. Použitím
karikatury z plakátu před
válečných českých fašistů se
pisatel zařadil do periferie kra
janské komunity.

mi muži'jfVftcer koRlw ,trim jim vĚ£m usem

Peter Strich

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.
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

vůl£.

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

tel: 03 9661 2945
.
•
•
•
•
•
•

Mohli tedy konat - udávat, denuncovat, přivádět lidi na
popraviště a do koncentračních
táborů a za odměnu arizovat
jejich majetek. ..

prostředí pouze hlouček poli
tických
podivínů,
někdy
oprávněně považovaných za
blázny v klinickém smyslu to
hoto slova...
... pravý rozmach zažili až
poté, co Vůdce tisícileté říše
Adolf Hitler vzal 15. března
1939 náš národ pod svou
"ochranu".
Teď již nebyli
pouhými vyšinutými politickými
extremisty - vždyť došlo na je
jich slova a árijské paragrafy a
protižidovské zákonodárství se
staly I u nás právní normou.

Rodinní lékaři
•
•

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
Nedělel 0:00-13:30
MOOROOLBARK 8 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, Melbourne 3000

Tel: 03 9654 4755, Fax: 03 9654 4788
Co naprosto nechápu je
důvod těchto útoků. Co chce
dosáhnout? Chce být v Národ
ním domě čistý a sám? Nemá
totiž rád nikoho - počínaje ka
tolickými filosofy přes židovské
profesory až po atheisty a
Sokoly. Nebo se snad domnívá,
že zjistíme-li náboženství a
původ krajanů, a na základě
toho vyloučíme všechny, kteří
nejsou
rasově
čistí
a
nábožensky vhodní, budeme
mu na zábavách moci nalévat
Becherovku zdarma, dostane
me levnější přísun elektrického
proudu a dobrovolníci se do
Národního
domu
jenom
pohrnou.
Závěrem bych pana Triota
požádal o stanovení jemu při
jatelného rasového a nábo
ženského profilu českých nebo
slovenských krajanů. Znaje
oblíbenou zábavu okupujících
armád vím, že po staletích
prakticky nepřetržitých válek na
území Čech, Moravy a Sloven
ska, nebude snadné takový pro
fil vytvořit. Pokud přesto s
takovou formulací přijde, rád se
o ni s čtenáři podělím i když to
bude
definitivně
poslední
anonymní příspěvek, který od
něho bude v Kvartu otištěn.
Pavel Pospíchal

nejsrdečnější
letecká V
společnost V
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Odtud a odjinud
atolický kněz P. Jindřich
Kotvrda, který dva roky pů
sobil v Sydney a zajížděl do
Melbourne, nám poslal ve
likonoční přání s žádostí, aby
chom je tlumočili zdejší krajan
ské pospolitosti. Nyní šíří apoš
tolát mezi Čechy žijícími v
Novém Yorku.
ustralský rodák Sir Charles
Mackerras, který je nyní
stálým hostujícím dirigentem
České filharmonie, "v Praze v
těchto dnech natáčí Janáčkovu
Káfu Kabanovou pro gramo
fonovou firmu Decca. Před
několika lety realizoval tuto
operu v Metropolitní opeře v
Novém Yorku s Gabrielou
Beňačkovou. Příští rok má
Mackerras nahrávat pro Deccu
Dvořákovu Rusalku s americk
ými pěvci.
řed měsícem se v ČR
vyměňoval australský dolar
za Kč 24.43. Tento kurs nyní
poněkud spadl při poklesu hod
noty AUD.
apež Jan Pavel II, který
podstatně přispěl k rozpadu
východoevropského
komu
nismu, oslavil padesáté výročí
od svého vysvěcení na kněze.

K

A

P

P

V

Do
Prahy
Aírbusem
A 3JO
Bonus:
Zdarma
letenka do
některého
evropského

Od roku 1978 je prvním neitalským papežem po 456 letech.
Během
svého
pontifikátu
vykonal 74 cest do zahraničí a
dalších 127 cest po Itálii.
Navštívil 114 z celkem 191
států světa, při čemž urazil
milion kilometrů.
současné době probíhá v
Melbourne festival varhan
ní a cembalové hudby. Při této
příležitosti v anglikánském kos
tele (St. Mary - North Mel
bourne) s velkým úspěchem
vystoupil varhaník Ferdinand
Klinda, profesor na Vysoké
škole muzických umění v
Bratislavě, a přednesl skladby
mistrů 17. a 18. století, včetně
Jana Křtitele Kuchaře.
ysoké ceny motorových
paliv v České republice ve
dou k výzkumu, jehož výsled
kem je předpoklad, že do roku
2000 se spotřeba benzinu u aut
se střední kubaturou sníží na 3
litry/100 km.
áďa Hradil, ředitel hotelu Vue
Grand, Queenscliff, otevřel
svou vlastní turistickou chatu
Summit View Lodge, Merrijig, v
těsné blízkosti lyžařského ráje
Mt. Buller. Prozatím má k dis-

V

V

L

bodu plus
jedna
domácí
letenka
Další infor
mace
obdržíte u
Vašeho
travel
agenta
nebo kon
taktujte
přímo:

CZEC

H
AIR
LINES
Suite 808,
Australia
Square Tower
Sydney, NSW
2000

Tel: (02)
9247 6196
Fax: (02)
9232 1713
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Velvyslanectví' České republiky: 38 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 06 290 1386, Fax: 06 290 0006

\ Internetová adresa: http://pes.eunet.cz (více než 557 000 čtenářů) I
tavuje v noviny nazvané Nev
pozici tři ložnice s plně vy
bavenou společnou kuchyní.
iditelný pes, denně vydávané
na Internetu. Také ČTK vydává
ežisér Jan Svěrák a jeho
internetové České noviny, ve
otec Zdeněk, který hrál ve
kterých zpracovává výběr ze
filmu Kolja hlavní roli, se vrátili
po oscarovém úspěchu z Holly
svého aktuálního zpravoda
woodu
do
Prahy.
Na
jského
servisu.
Agentura
Medea na to šla jinak a na
ruzyňském letišti je přivítaly
fanfáry členů hudby Hradní
internetové
adrese
http://
www.medea.cz/pres/ln/ začala
stráže. Andrej Chalimon, před
prezentovat
plné
verze
stavitel Kolji, byl s nimi také.
českých novin. Ve' srovnání s
Jeho jediným přáním v Americe
tím, co novináři publikují v
bylo navštívit Disneyland a vyk
tisku, jsou jejich texty na Inter
oupat se v bazénu.
e vojenské ubytovně na
netu často otevřenější, sy
dejvické Julisce byl nalezen
rovější, berou menší ohledy na
tradiční zvyklosti, jako by cítili
s proraženým spánkem a s
menší
zábrany
než
při
těžkým zraněním převezen do
střešovické nemocnice Miro
tradičním tisku. Zdá se, že
slav Vacek, dnes komunistický
Internet je
nejen
novým
médiem z hlediska způsobu
poslanec a dříve armádní gen
šíření,
ale že vnáší do
erál.
do jede nyní do republiky,
žurnalistiky I nový styl komu
nikace. Nestaví přísnou hranici
neměl by vynechat výstavu
mezi čtenáře a autory. Čtenář
českého malířství 19. století v
totiž může bezprostředně po
areálu Anežského kláštera a
pražské
kabinetní
malby
přečtení textu na obrazovce
starých mistrů let 1690 - 1750
počítače elektronickou poštou
ve Šternberském paláci.
poslat svoji reakci, se kterou se
pisovatel a novinář Ondřej
pak mohou seznámit ostatní
čtenáři a na kterou pak může
Neff začal před rokem vydá
vat vlastní deník, který s po
odpovědět i autor původního
mocí dobrovolných spolupra
textu. Internet také nediktuje
délku, není v něm svazující
covníků z celého světa sesstopáž programu a, což je
Luboš KALA zvláště pro nás důležité, ruší
vzdálenosti.
umělecký kovář
o náhlém odchodu Bohumila
260 Hadon Road
Hrabala zaznamenala česká
BALLARAT
literatura
další velkou ztrátu.
Tel: 053 428 898,
Fax: 053 428571
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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

Zemřel Karel Pecka, který se
narodil v r. 1928 na Slovensku,
vyrůstal a maturoval v Českých
Budějovicích. V roce 1949 byl
pro rozšiřování tzv. protistátních
letáků zatčen a dalších 11 let
strávil v uranových dolech v
Jáchymově a na Bytízi u
Příbrami. Po propuštění se
uchytil jako kulisák v Národním
divadle a věnoval se literární
práci. Pamatujeme se na jeho
Pasáž, která vyšla u Škvoreckých v Torontu, Horečku - román
z vězeňského prostředí, a jeho
klíčovou práci Velký slunovrat z
roku 1968, ve které jako
bezprostřední svědek I obět vy
povídá o represích padesátých
let. Po srpnové invazi již nesměl
doma do roku 1989 publikovat a
jeho prózy vycházely v samiz
datu. Pracoval jako čerpač u
Vodních zdrojů a za svůj autobi
ografický
román
Motáky
nezvěstnému, který vyšel v roce
1980 opět v Torontu, získal cenu
Egona Hostovského.
a operním nebi zazářila nová
a nadějná hvězda - 24letá
brněnská
mezzosopranistka
Magdalena Kožená, která po
vítězství v mezinárodní soutěži v
Salcburku dostala angažmá u
vídeňské opery.
ohuslav Reynek (1892-1971),
básník, grafik a překladatel,
solitér českého
moderního
umění, patřil k nejvíce umlčo
vaným a
pronásledovaným
během bolševické zvůle. K ne
jvýznamnějším edičním činům,
které
exilová
nakladatelství
učinila, patřilo vydání dvou

N
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HANDYMAN
Carpentry
Plastering
Painting
Fencing

Roofing
Welding
Tree Lopping
Landscaping

TONDA ŠROM
Tel: 0419 885 028

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

Tel: 06 290 1516, Fax: 06 290 1755
cialistickou kulturu byla tato hra
nepřijatelná.
d 1. dubna zvyšuje Česká
pošta poplatky za dopisy ,
dopisnice a balíky. Také tele
fonní poplatky ve vnitrostátním
I mezinárodním styku se
zvyšují. Jejich úpravou se vy
rovnává stále trvající inflace v
této oblasti.
a bolševika se do Austrálie
gramofonové desky Supra
phonu hojně dovážely, ale od
roku 1990 zde již téměř nejsou
k vidění. Nevím zda je to vinou
českého vývozce nebo austral
ského distributora. Studio Ma
touš v Praze nyní situaci
napravuje a v Melbourne si již
můžeme koupit kompaktní
disky této firmy po 32 dolarech.
V prodeji je 36 snímků
převážně s českou barokní a
soudobou hudbou - Vejvanovský, Zelenka, Tůma,

svazků Reynkovy poezie v
roce 1985 nakladatelstvím
Rozmluvy,
které
vedl
v
Londýně Alexandr Tomský.
Nyní se mi dostal do rukou
dvojjazyčný svazek (249 stran,
nakl. Romarin, Grenoble 1997)
Le Serpent sur la neige - Had
na sněhu Reynkových básní z
dvacátých let, vyzdobený jeho
vlastními linoryty. Pokud mohu
posoudit, francouzský překlad
nesnadného poetického textu s
úspěchem
zdolal
Xavier
Galmiche. Předmluvu napsala
Sylvie Germain.
rvní
velkou
premiérou
nového pražského Divadla v
Dlouhé se stalo jedno z vrchol
ných děl českého dramatu
Konec
masopustu
Josefa
Topola. Je to hra z vesnického
prostředí
z
doby združ
stevňování českého zeměděl
ství a rozkulačování. Pro so

o
ri
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Křidel, Michna z Otradovic,
Ištván, Janáček atd.
daptací
knihy
Michala
Viewegha Báječná léta pod
psa vznikl na Barrandově film,
který je autobiograficky ladě
nou tragikomédií, mapující
české poměry v letech 19621990. Vypravěč Kvido na
pozadí svého dospívání iron
icky komentuje "báječná léta"
reálného socialismu I zvrat po
listopadu 1989.
Divadelní zpracování téhož
románu můžete vidět v brněn
ském
divadle
Husa
na
provázku.
pražském časopise Re
spekt vyšel článek Petra
Holuba s názvem Čech má
mluvit česky. Náš mateřský
jazyk již dvě stě let odolává
tlaku germanizace, rusifikace a
nyní vlivu angličtiny. Také náš
názor je, že Čech má mluvit
česky.
IP

A

V

Termíny kurzů češtiny pro 2. cyklus - od 12.5.1997 do 17.8.1997
Kurzy pro začátečníky - česky nemluvící dospělé
pondělí
úterý
čtvrtek

6.30 - 8.30 pm
6.00 - 8.00 pm
5.00 - 6.30 pm

Petra
Vlasta
Petra

Kurz pro mírně pokročilé dospělé
úterý

6.00 - 8.00 pm

Petra

Kurz pro pokročilé (+ literatura)
čtvrtek

6.30 - 8.30 pm

Petra

Kurzy pro děti - česky nemluvící
sobota
sobota
sobota

2.00 - 3.00 pm
Petra
- mírně pokročilí
3.00 - 4.00 pm
Petra
- pokročilí
4.00 - 5.00 pm
Petra

(u těchto kurzů může dojít ke změnám dle věku a
znalostí dětí).
Všechny tyto kurzy se konají v Národním domě a je
jich cena je 50 dolarů za kurz...
Středa 6.00 pm - kurz pro děti v Dandenongu

1 x za 14 dní - pátek - večer o ... (literární a filmové večery o české kultuře)
Hlásit se můžete na tel. 95 91 00 72 (Petra Rychecká)

V.M.K. Design Architect.
Finanční informace, technické a reklamní brožury
vám odborně přeloží

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

Tel/Fax: 03 9579 4627

Commercial Design & Consulting; Urban
Landscape Design; Computer Design & Drafting;
House Inspection Service.

Vladimir Kapusta A.R.A.I.A

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

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787.
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21:00 na 93.1 FM

... a vyhrává: Kolja
Tak jsme po několika dlouhých letech zase
získali Oscara. Pro Zdeňka Svěráka to navíc
bylo pověstné do třet
ice všeho dobrého,
protože jeho scénáře
k filmům Vesničko má
středisková a Obecná
škola také získaly
nominace na tuto
cenu, ale nevyhrály.
Až teď si spolu se
svým synem odvážel
vzácnou zlatou sošku,
která završila vítězné
Koljovo tažení po svě
tových festivalech. Co
je na tomto filmu, o
kterém někteří mladí
čeští filmaři říkají:
"hezký, český, ne
hořlavý", čímž myslí
poněkud nudný a bez
špetky zla v sobě, tak
zvláštního, že okouzlil
filmové poroty na
celém světě?
Nejsem filmový kri
tik a tak se mohu jen
dohadovat. Ale dom
nívám se, že to, čím
se duo Svěráků ten
tokrát trefilo do
černého, je doba, o
které mluví, kterou zo
brazují a která je
velmi, velmi nedávno
minulá. Doba druhé poloviny osmdesátých let
v Čechách, kdy ve vzduchu byla rezignace,
nuda, nezájem a zároveň tušení, že už to

takhle nejde dál, že už musí přijít nějaká zmena,
něco, co všechny probudí a vyburcuje. Zatím se jen
musí přežít alespoň trošku slušně. V tomhle
životním pocitu se nachází hlavní hrdina filmu, je jím
ovlivněno jeho myšlení, jeho život. Vždycky toužil
hrát ve filharmonii a jezdit s ní po světě, a přestože
jeho schopnosti tomu
odpovídají, není uznán
dostatečným politicky. A
tak rezignuje a hraje na
pohřbech. Přestože se
nikdy nechtěl oženit a mít
děti, potřebuje peníze na
auto, a tak rezignuje a
ožení se. A najednou má
dítě. Rusa. Příslušníka
národa, který je pro něj
viníkem téhle životní cesty
se sehnutým hřbetem. A
najednou, kupodivu, se
stává zázrak a on, hlavní
vyznavač myšlenky "jen to
nějakpřežít", najednou
ožívá a vnímá věci, které
dřív neviděl, zažívá to, co
dříve nezažil, žije. A jako
znásobení tohoto jeho os
obního probuzení
současně přichází
probuzení národa...
Konec rezignace, konec
sehnutých zad a naděje,
že teď už bude všechno
jinak. A nezbývá než do
ufat, že I když Louka o
malého Kolju, svého
zachránce, přijde a předá
jej jeho matce, že zároveň
nepřijde o svou svobodu,
o své probuzení a neupadne, stejně jako jeho národ, znovu do oné nudné
a smutné rezignace.
PR

MtLROURNC CHCAPCST CARS
127 KEYS ROAD, MOORABIN

COOL

ZONE

REFRIGERATION P/L
•
•
•

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

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
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Česko X Slovensko
Slovenský velvyslanec odvolán
z Prahy ke konzultacím

jemné vztahy podstatně vyhrotit.
Vztahy
mezi
Prahou
a
Bratislavou se v poslední době
zhoršily poté, co se v pražském
tisku objevily informace o úvahách
českých politiků, včetně ministra
vnitra Jana Rumia, o nevhodnosti
vůbec první oficiální návštěvy
Mečiara, připravované na duben, a
to vzhledem k vnitropolitickému
vývoji v SR'-Slovenská strana
reagovala sérií prohlášení, v nichž
mj, kritizovala vytváření nevhod

že jeho povolání ke konzultacím
má vymoci na české straně om
luvu prezidenta Havla za výrok o
stihomanu slovenského premiéra.
"Usnesení vlády přece jasně
charakterizuje,
kvůli
čemu,"
odpověděl Mjartan k důvodům
svého odvolání z Prahy novinářům
čekajícím před slovenským minis
terstvem zahraničí. Mečiar chce za
jednání s Prahou deset tun zlata a
Havlovu omluvu

PRAHA/BRATISLAVA (rh, čtk) Slovenský velvyslanec v Praze
Ivan Mjartan odcestoval včera po
poledni do Bratislavy na konzul
tace. V Praze to řekla tisková
tajemnice slovenské ambasády
Světlana Čížková a dodala, že ke
konzultacím byl velvyslanec po
volán
slovenským
ministrem
zahraničí vzhledem k současnému
vývoji v česko-slovenských vz
tazích.
Oznámení o stažení sloven
ského velvyslance z Prahy násle
duje den poté, co slovenská vláda
vyzvala prezidenta Václava Havla,
aby se omluvil "za nemístná
vyjádření a slova hrubě osočující
předsedu vlády SR Vladimíra
Mečiara" v rozhovoru pro fran
couzský deník Le Figaro. Havel ve
zmíněném rozhovoru hovořil v sou
vislosti s Mečiarem o stihomamu.
Šéf české diplomacie Josef Zieleniec včera v Záhřebu, kde byl na
návštěvě, řekl: "Máme zájem na
dobrých vztazích se Slovenskem a
neuděláme nic, co by mělo tyto
vztahy eskalovat." Podle Zieleniece
není v zájmu nikoho stupňovat
napětí v česko-slovenských vz
tazích a oficiální kroky, které pod
nikla slovenská strana v poslední
době, nejsou přiměřené významu
problému.
Exministr zahraničí SR Milan
Kňažko řekl, že nebývá zvykem,
aby se vláda zabývala výroky
jiného státníka uveřejněnými v
tisku. Odvolání Mjartana považuje
za precedens, který může vzá

ného ovzduší pro Mečiarovu
návštěvu Prahy a varovala, že
Bratislava upozorní NATO na neo
chotu ČR jednat o dělení federál
ního majetku, a tedy uspořádat si
vztahy se sousedy.
Odvolání ke konzultacím je sice
poměrně
běžná
záležitost,
využívaná především při nejasných
nebo napjatých situacích mezi
dvěma zeměmi, v diplomatické
praxi je však považováno za náz
nak nesouhlasu s vývojem v zemi,
ve které diplomat svůj stát zas
tupuje.
Ivan Mjartan dal včera najevo,

NORA SLISKOVA
Slovenska vlada žiada českeho
prezidenta Vaclava Havla, aby sa
,,za nemiestne vyjadrenia a slova
hrubo osočujúce predsedu vlády
SR, Vladimírovi Mečiarovi verejne
ospravedlnil".
Havlové vyroky
považuje za zasahovanie do vnú
torných záležitosti SR. Rovnakú
vyzvu mu uz minuly týždeň opako
vane adresovalo aj HZDS. Česky
prezident nedávno pre denník Le
Figaro v súvislosti s prijímaním
krajin do NATO povedal, ze „nik
nie je diskriminovaný, ako si to
mysli pan Mečiar s paranojou jemu
vlastnou".
Vládny kabinet, ktorý na
útorkovom zasadnutí k tejto
záležitosti prijal stanovisko, hod
notí vyroky prezidenta Havla ako
krok cielene zhoršujúci vzájomne
vztahy medzi oboma krajinami.
„Urážky a znevazov anie osob
nosti predsedu vlády SR z ust na
jvyššieho oficiálneho reprezen
tanta susedného statu vnímame
nielen ako nenaležíte zasahovanie
do vnútorných záležitosti Sloven-

PRAGUE CAKES

I & D MOTORS

REFRIGERATION SERVICES

jemné české
pečivo a zákusky

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

edničky, pračky, sušičky, myčky ná
dobí a ostatní průmyslové a domácí
spotřebiče.

Ivan Zachar, majitel

IVO NOVÁK

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

V
Havel sa ma ospravedlnit

199 Moray Street,
South Melbourne

Telefon: 9699 9052

N.I.K.

24 HODINOVÁ SLUŽBA
13 Gifford Avenue, Ferntree Gully

MOBILE: 015 369 211
Shop: 9758 8854, Freccall: 1800832367
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW

ska, ale aj ako poškodzovanie SR a
jedneho z jej najvyšších pred
staviteľov v očiach európskej a sve
tovej verejnosti,“ uvadza vlada.
Vládny kabinet včera v rámci
pravidelnej schôdze niekolko hodin
rokoval iba o aktuálnych otázkách,

mimo stanoveného programu. O
com konkrétné okrem výrokov prezi
denta Havla členovia vlády diskuto
vali, sa nam nepodarilo zistit. Ho
vorkyňa kabinetu iba stroho ozná
mila, ze išlo o aktuálne záležitosti a
nemá k tomu co dodat. Dodala však,
ze vlada sa zaoberala aj nadchádza
júcou návštevou predsedu extremne
pravicového Národného frontu Fran
cúzska Jean-Marie Le Pena v SR.
Podlá ministrov ide o stranícku vec a
členovia kabinetu sa s Le Penom
nestretnú.
Do programu vlády bol včera
dodatočne zaradený Návrh opatrení
na riešenie deficitu zahraničného ob
chodu. Informácie o pripravovaných
opatreniach neboli zverejnene, pre
tože tato čast materiálu bola tajna.
Hovorca ministerstva hospodárstva
uviedol iba tolko, ze vlada o
dovoznej prirážke neuvazuje. Dodal,
ze chce přijat iba bežne opatrenia,
ktoré su v súlade s pravidlami a
dohodami, ktoré SR podpísala.

♦
BRATISLAVA

Tel: 02 371 8877, Fax: 02 371 9635
- "Žádná oficiální návštěva České
republiky bez splnění těchto dohod
není aktuální. Předpoklad, že by se
Slovensko zřeklo deseti tun zlata a
ohrozilo svoje devizové rezervy, je
nereálný,"
prohlásil
premiér
Vladimír Mečiar ve Slovenské tele
vizi v souvislosti s napjatými
česko-slovenskými vztahy. Pod
mínkou návštěvy je omluva prezi
denta Havla za jeho výroky na
Mečiarovu adresu a navrácení
zlata.
Dodal,
že Slovensko
považuje za povinnost upozornit
NATO na přetrvávající problémy s
dělením majetku bývalé federace.
Podle něho má ČR na vybranou buď budoucnost, nebo staré
hříchy. Mezi oběma zeměmi, které
se snaží o integraci do společen
ství, musí být prý čistý stůl. Mečiar
dále řekl, že vypořádal
daleko složitější vztahy s
Maďarskem a daleko poz
itivněji. "Nechceme nic,
než svoje. Já jsem navrhl,
.
abychom skončili na nule.
Přestaňme se dohadovat,
co komu patří, udělejme
škrt. Na tu nulu nemám v
Čechách partnera.“ Prob
lémy jsou, tvrdil Mečiar,
daleko hlubší. Je nutné
jednat o celní unii a její perspek
tivě, o vzájemné bilanci zahra
ničního obchodu i o podobě poli
tické spolupráce. V této souvislosti
řekl, že pro slovenskou vládní
špičku může být partnerem k jed
nání třeba Sládek, protože podle
Mečiara Češi také jednají na
Slovensku pouze s extremisty. V
závěru besedy pohrozil V. Havlovi
a také P. Pithartovi, že by si měli
vzpomenout na rozhovory s ním
mezi čtyřma očima. “Nebyl bych
rád, kdyby čeští politici dosáhli
toho, že budu nucen hovořit. Zatím
mluvit nechci, protože věci v ČR

z/r/Zs/v*
nová česká cukrárna otevřeno
denně mimo neděli a pondělí
Shop 18, Mountain Gate Shopping Centre,
Ferntree Gully Road, Ferntree Gully

Telefon: 9758 6100

jsou živé. Dodržuji korektnost a
mám právo ji také žádat, pokud
chtějí mít úctu. K těmto jednáním
je co říct. Pozice těchto lidí, v
jakých se stimulují, by nebyly
takové.“ Podle Mečiara však celá
záležitost skončí jednáním. S kým,
to se prý však ještě uvidí.
Místopředsedkyně Hnutí za
demokratické Slovensko (HZDS)
Oľga Keltošová potvrdila slova
Mečiara, že podmínkou jeho ofi
ciální návštěvy České republiky je
omluva prezidenta Havla a vrácení
slovenského zlata Ministryně so
ciálních věcí, práce a rodiny věří,
že nakonec dojde ke kompromis
nímu vyřešení nynější napjaté situ
ace. "Budou-li obě strany vycházet
ze svých zkušeností z vyjednávání
při dělbě majetku federace, myslím

si, že problém bude vyřešen,”
odpověděla Keltošová na dotaz
ČTK, co v případě, že se prezident
Havel neomluví a Praha bude i
nadále vázat vrácení zlata na
dořešení majetkových problémů.
Naznačila přitom, že prezident
Havel se podle ní jako “rozvážný“
politik premiéru Mečiarovi omluví
za výrok o “stihomamu“ v
rozhovoru pro francouzský list Le
Figaro. Praha i Bratislava podle
ministryně ztrácejí nynějším vyhro
cením vztahů stejně. “Vyjádření

Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

14 Shearson Crescent
MENTONE VIC 3194
Phone: 9584 5566
Fax: 9583 9339

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

pana Havla neprospívá ČR a ne
prospívá ani Slovensku, když
musíme požadovat omluvy, pří
padné podávat návrhy na další
řešení mezinárodním institucím,"
řekla.
Renata HAVRANOVÁ

♦
Mečiarovi jde o zlato,
nikoliv o omluvu
Na světě, zdá se, existuje už jen
málokdo, kdo by se nesnažil li
coměrné ublížit Slovensku a jeho
premiérovi. Na tak malý stát má
nepřátel opravdu požehnané, ale
spoň soudě podle posledních
reakcí. Už se zdálo, že seznam
potenciálních záškodníků premiér
Mečiar vyčerpal. Mýlka. Nyní podle
jeho slov proti Slovensku, a přede
vším jemu samotnému, vedou
kampaň nejvyšší představitelé
našeho státu v čele s Václavem
Havlem.
Český prezident se přitom do
pustil něčeho neodpustitelného,
jednoduše, alespoň to tvrdí většina
slovenských občanů i opozičních
politiků, pojmenoval souvislosti
pravým jménem. O tom, zda je
tato otevřenost hodná státníka jeho
formátu, se mohou vést polemiky.
Nikoliv o podstatě věci. Charakter
istika chování a jednání premiéra
Mečiara je na Slovensku v mnoha
případech razantnější a diagnóza
radikálnější. První lavinu spustil
bývalý
poslanec
Slovenské
národní rady Peter Tatár, který po
jistém expozé Mečiara v parla
mentu mu doporučil psychiatrické
■ mAatřaní
ctihnmamn eo—hz-11-ŕ—

ořilo, a nejen na Slovensku, při
údajném památném pokusu o
atentát na slovenského premiéra v
průběhu jeho návštěvy v SRN. Nad
peripetiemi, které vznikly, když
údajně on sám tuto možnost nas
tolil, kroutí mnozí dodnes hlavou.
Co si myslet o předsedovi vlády,
který politické špičky sousední
země, tedy ČR, obviňuje z úmyslu
vojenské agrese, neustále varuje
před různými spiknutími a manipu
lacemi, tvrdí dokonce, že se amer
ický prezident Clinton dhodl tajně s
Čarnogurským o obnovení česko
slovenské federace? Diplomatická
odpověcf by se určitě našla.
Ovšem je nutné zvážit, jestli má
obcházení problému ještě opod
statnění. Mečiarovi totiž nejde o
omluvu.
Slovenská vládní politika se
dostala do krize. Na komplikace na
vnitřní i vnější scéně reaguje kabi
net nervózně a nepromyšleně.

Havlův
výrok
byl
vítanou
příležitostí odvést pozornost. Ulti
matum V. Klausovi, že návštěva
nebude, dokud Češi nevrátí sloven
ské zlato, je zastírací manévr. Byla
■*—česká strana a její premiér,
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který prohlásil, že návštěva V.
Mečiara v Praze není prioritní. A
jak napsal jistý vlivný slovenský
komentátor, není nic horšího, než
když se Mečiar urazí. Právě proto,
v zájmu obou zemí, by měli političtí
představitelé zachovat rozvahu a
na různé "gesta" reagovat s diplo
matickou korektností.
Renata HAVRANOVÁ

♦
Z brífingu na americkém minister
stvu zahraničí
Na úterním poledním brífingu na
americkém ministersvu zahraničí
vystoupil mluvčí ministerstva
Nicholas Burns. Padla otázka o
napětí mezi Českou republikou a
Slovenskem. Burns řekl že USA si
samozřejmě přejí zlepšení vzájem
ných vztahů obou zemí. "Naše vz
tahy s Českou republikou jsou v
současnosti mimořádně dobré,"
řekl Burns, "protože Česká repub
lika je přední ekonomický reformá
tor a přední člen Partnerství pro
mír, a dělá mnoho dobrého pro to,
aby se stala plným členem Part
nerství pro mír a potenciálním
členem Evropské unie. (...) S
Českou repoublikou máme málo
problémů," řekl Burns. "Nicméně
se Slovenskem jsme samozřejmě
zklamáni, že tam není taková eko
nomická reforma a politická re
forma, jaké jsme čekali, když se
Slovensko před několika lety stalo
nezávislým státem." Burns řekl, že
napětí mezi oběma zeměmi neza
sáhnou plány na rozšíření NATO.
Přední kanidáti, keři by se letos
měli připojit k NATO jsou Česká
republika, Polsko a Maďarsko.

Vybráno ze Svobodného slova,
Pravdy a tiskové konference
US ministerstva zahraničí

MARTIN VÁŇA

nejsrdečnější

letecká
společnost V

V

V

(B.Bus) ACCOUNTANT

EL
Sedláček
lKLEIGH

3166
03 9564 7752
041 201 6556

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 domě-

odpolední káva a zákusek.

Dopis čtenáře

Vážená redakce,
v posledním Kvartu bylo
uveřejněno "svědectví kra
jana" z tak zvaných Vlasteneckých zpráv. Po téměř třiceti letech v
exilu znám dobře všechny, na něž dopadla jedovatá slina anonyma P A
Triota. Nikdy mne nezajímalo náboženské přesvědčení ani kořeny, z
nichž vyrostli, vždy jsem posuzovala výhradně jejich charakter a
lidskou obětavost, s jakou sloužili naší exilové české menšině.
Cítím úctu k paní Kimlové, která věnovala stovky hodin svého
soukromého času české společnosti a českému divadlu, obdivuji paní
Tůmovou, která svůj život doslova zasvětila sokolským ideálům,
hluboce oceňuji obětavost manželů Rosenfeldových, P. Pospíchala i
dalších jmenovaných. Bez jejich práce by melbournský Sokol nebyl
Sokolem a náš život v Austrálii by byl mnohem chudší.
Je sice smutné, že se mezi námi může najít pokřivený zmetek,
šířící nenávist, ale protože jsem katolička, věřím, že Všemohoucí se
se zlobou vypořádá a slušní lidé mají jen jednu povinnost: odhodit
svinstvo Vlasteneckých zpráv na smetiště, kam jedině patří, a dál se
o něm nebavit.
Marcela Čechová, Yeppoon, Queensland.
Podobných, P.A. Triota odsuzujících dopisů přišlo Kvartu 12. Pro nedostatek místa je
bohužel nemůžeme otisknout
Sotva došlo k odděleni Slovenska - ejhle, objevil se problém. Jak nazvat nově vzniklou zem?
Oficiální název Česká republika nečinil
potíže, ale jak to říct krátce? Čechy,
Česko, Cešsko, Čechie...? Logika velí Čechy. Jenže - na Moravě se mohou
cítit opomíjeni! Vždyt jméno Čechy se
odjakživa vztahovalo jen na geografickou oblast po Českomoravskou vrchovinu a ne na Moravu a
Slezsko. A nově vzniklé strany proklamující nezávislost Moravy a Slezska poměrně pravdivě dokazují,
že obě tyto země Koruny české měly odlišný vývoj I postavení a nejsou tedy totožné s Čechami. A
navíc - lidé na Moravě i ve Slezsku se podle výzkumů cítí být Moravany či Slezany (I když ne natolik,
aby měli potřebu podporovat tyto strany). Tak co s tím?
Na základě obdobných názvů pro Polsko, Německo, Rakousko apod. se tedy nabízí varianta
Česko. Jazykově i logicky správná, nadřazená pojmu Čechy, ale - netahá vás za uši? Při jejím použití
sice neriskujete, že narazíte na nějakého uvědomělého Moravana či Slezana, ale stanete se
spoluúčastníky všeobecného kompromisu s něčím, co se nám nelíbí, ale co nejsme schopni vymyslet
lépe. V české televizi se s tímto názvem setkáte poměrně často, protože rozmach komerčních stanic
způsobil úpadek češtiny a vzhledem k tomu, že řeč se šíří z centra,
&]
/ (7 ý'______

Cechy nebo Česko

máme se na co těšit i u nás na Moravě. Ale třeba se saiUJ,vr‘
jazykově konzervativnější Moravané a Slezané nedovolí, a:oz j®
novotvar ovládl jejich jazyky a raději přijmou malou hie- 11181
nepřesnost názvu Čechy. Kdo ví?
»humila
PR
IBM
i česká
ztrátu-

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

V. Ambrož
Tel: 9715 1116

DOS, WINDOWS, W/NT, OS/2
Komplexní řešeni problémif
aplikací pro vaši firmu net1
osobní použití.
Instalace Backups, Data S
Používáme nejmodernltOľS

technologii.

»©t,

Vladimír KolářOO
3 9836 044196,
Mobile: 015 318 311

váným
a
pronásledovaným
během bolševické zvůle. K ne
jvýznamnějším edičním činům,
které
exilová
nakladatelství
učinila, patřilo vydání dvou

HANDYMAN
Carpentry
Plastering
Painting
Fencing

Roofing
Welding
Tree Lopping
Landscaping

TONDA ŠROM
Tel: 0419 885 028

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní
dům otevřen. Více než 4000 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!
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9. května:
Předfilm: Manéž Bolka Polívky
Hlavní film: Sedím na konári, Bolek Polívka

duben 1997
Dary na Sokolský list:

B. a V. Macho
M. Mahlerová
H. Weilová
J. Schoenpflug
M. Svobodová
P. Tins
R. Rothová
M. Sad ílková
S. Spáčil
F. Beneš
M. Součková
M. Bartoněk
J. Očenášková-Kimla
L. a M. Sadek
J. Marek
Faška G.
B. Lobovská

20
12
20
4
12
20
12
15
20
20
20
20
20
40
20
20
20

Dary na Národní dům:

M. a E. Kovařík
Anonym
J. Legner

20
500
20

Všem dárcům děkujeme.
J. Kollárová, jednatelka

23. květne:

Předfilm:
Hlavní film: Stvoření světa, Jan Werich
Začátek ve 20:00, vstupné 2,-

Lehká večeře k dostání
před představením.

F
N
G
L
I
S
H

PROGRAMME
3. 5. Dance (music STUDIO4)
9. 5. Movie - Comedy/Drama
17. 5. DISCO under 30
23. 5. Movie - Jan Werich

Zveme všechny maminky na

sváteční oběd
v Národním domě
v neděli 11. května ve 12 hod.
Objednávky míst na tel:

9744 1691
Cena : $ 12

E
N
G
L
I
4
H

vart

MAJOVA ZABAVA
V sobotu 3. května 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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