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Z BUSE- DO DŽUNGLE

Kresby: Jiránek, Neprakta,
Renčín.
Vrátil jsem se z návštěvy rodné
hroudy. Po dvaceti osmi letech
to byla moje druhá návštěva.
První hned po sametové rev
oluci v devadesátém roce mě
přivedla do společnosti plné
nadšení a očekávání věcí
příštích. Sedm let je dlouhá
doba a můj odhad, že za pár let
bude všechno tam jako tady se
ukázal být nesprávný. Že ne
jsem Nostrodamus jsem věděl,
ale že se budu tak mýlit překva
pilo I mne. V příštích několika
číslech
Kvartu
chci
pro
nezasvěcené popsat moje
zkušenosti.

Přijede-li turista cestovatel z
Austrálie, do České republiky,
má několik možností vstupu do
této čerstvě demokratické,
tržně orientované a kapitali
stické země. Letadlem do
Prahy je jediná cesta, kterou
jsem
nevyzkoušel,
proto
nemohu popsat přílet. Moje
zkušenosti začínají těsně před
letištní budovou. Zde se poprvé
setkáte s pověstnými českými
taxikáři. I česky mluvící člověk
se musí mít na pozoru. Úřad
města Prahy dal taxikářům vol
nou
ruku
do
turistovy
peněženky.
Jedinou
pod

DANUBE

TRAVEL AGENCY ^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

•

mínkou, kterou taxikář musí
splnit, je zveřejnění cen na
bočních dveřích svého auto
mobilu, v mnoha případech by
se za ně nemusel stydět
loupeživý rytíř. Jakou cenu si
taxikář stanoví je jeho věc.
Proto ceny za vstup do taxíku
se pohybují mezi 20 a1500 Kč.
Stejně různé jsou i ceny za
kilometr, které se pohybují mezi
15 a 150 Kč. Není neobvyklé,
že cesta z Ruzyně do Prahy
přijde na 6000 Kč. Vstoupí-li
turista do taxíku jednoho z
členů taxikářské mafie, která
slušné taxikáře od letiště drží i
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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Konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000
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fyzickým násilím, přijímá tím na
boku auta malým písmem
oznámené podmínky a vzdává
se veškerých svých práv. Pří
padné argumenty o výši jízd
ného řeší taxikář v krajním pří
padě namířeným revolverem.
Policie je v takovém případě na
straně taxikáře.
Druhá alternativa je přijet do
Prahy vlakem. Vlaky jsou čisté
a jezdí na čas. Vystoupíte-li na
hlavním nádraží, jste jenom pár
kroků od středu města. Od toho
vás ale dělí Sherwood. Naz
vaný po oblíbeném hvozdu
Robin Hooda a jeho veselých
chlapíků. Místo Robina vás
uvítá dav Hoodů - bezdomovců
ležících ve vlastních zvratcích
mezi rozbitými lahvemi od lac
iného alkoholu s výkaly tek
oucími z nohavic. Mezi nimi
vidíte turisty, kteří se snaží ori
entovat v mapě Prahy a před
stírající, že park s charakteri
stickými pachy neexistuje. V
deset hodin dopoledne, když
jsem na hlavní nádraží přijel,
prováděla česká policie za po
moci videokamer a automatick
ých pušek razii a park vyčistila.
O tři hodiny později bylo celé
shromáždění zpátky.
Třetí způsob je cestování přes
hranice do ČR autem. Miku-

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
vapení jediný důvod pro jejich
útočné jednání byla česká
poznávací značka našeho auta.
Uklidnila je teprve videokam
era, před jejímž objektivem
utekli do koutu prodejny
a tiše si o něčem poví
dali. Říká se, že viet
namští stánkaři jsou v
zemi ilegálně. Jejich
chování rozhodně k
popularitě této et
nické
menšiny
. nepřispívá. U sil
nice mezi stánky
provozují
svoje
řemeslo nesčetn'e9
prostitutky,
většinou
cikánky a Kubánky. Po
přechodu německo-české hran
ice a shlédnutí nabízeného
zboží si nedělám žádné iluze o
vkusu
našich
německých
sousedů.
Pavel Pospíchal

lovský hraniční přechod z Rak
ouska je čistý s přátelskými cel
níky a rychlým odbavením. Ste
jně přátelští jsou celníci v
Krušných horách u Chomutova
kudy jsme přejížděli hranici z
Německa. Za touto hranicí
jsou na délce několika kilo
metrů stánky se spotřeb- i
ním zbožím a sádrovými
trpaslíky tolik populárními
v Německu. Zas
tavili
jsme
u
prvního stánku na
parkovišti pro sto
aut. S výjimkou jed
noho dalšího auta
jsme
byli
jediní
zákazníci. Přesto se
vietnamští stánkaři dosti ve
hementně domáhali přesunutí
našeho auta jinam. Domníval
jsem se, že jsme snad zaparko
vali
mimo
vyhrazené
parkoviště, ale k mému přek

To áíoufcé nemoci ve veku 52 Cet
zemřeí 15. června 1557
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STAMPS & COINS

Peter Strich

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.

tel: 03 9661 2945
.
•
•
.
•
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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

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři
•
•

MUDr. Alžběta Gazdíkova
MUDr. Přemysl Kunz

RINGWOOD ® 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 S 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

OdtučTi odjinud
A

ž do Austrálie pronikla
zpráva, že do čela České
filharmonie bude jmenován
Vladimír Ashkenazy, ruský pi
anista, který před lety emi
groval do Velké Británie a který
se v poslední době více věnuje
dirigování. Ashkenazy je svě
tově proslulý a současně šar
mantní dirigent, což asi
rozhodlo, že mu byla dána
přednost před Čechoameričanem Zdeňkem Mácalem, který
před lety působil v Sydney a
hostoval I v Melbourne.
růlomem
do dosavadní
justiční praxe v ČR je
odsouzení 85-letého Jaroslava
Daniela za to, že v letech 19481950 jako velitel zatýkacího
referátu Krajského úřadu StB v
Brně
používal
kruté
a
nezákonné metody při výslechu
politických vězňů. Dostal pět let
nepodmíněně, proti kterým se
odvolal.
ubnový projev prezidenta
Václava Havla v německém
Bundestagu vzbudil velkou po
zornost doma I v zahraničí.
Němci ocenili, že se Havel
nevracel k minulosti. "Obhajoba
společné Evropy je to nejlepší,
čeho mohu Češi a Němci
dosáhnout." České komunisty

P

D

ale popudila pasáž projevu, v
níž Havel říká, že "němečtí
občané jsou u nás vítáni nejen
jako hosté, ale I jako naši
někdejší spoluobčané". Repub
likáni pak Havla označili za ko
laboranta, který usiluje o likvi
daci vlasti a národa. Několik dní
po Havlově projevu promluvil
ve
Vladislavském
sále
Pražského hradu německý
prezident Roman Herzog, který
formálně
uzavřel
proces
schvalování česko-německé
deklarace o vzájemných vz
tazích a jejich rozvoji. Herzog
také připomněl některé kapitoly
společné historie a řekl, že
msta, vzájemné předhazování
viny, zúčtování nejsou žádné
politické kategorie vytvářející
budoucnost a doslova: "my,
Němci, chceme o odpuštění
poprosit a chceme odpustit."
Oba
uvedené
projevy
vzbudily pak pozornost I
českých filologů, kteří se
pokusili vysvětlit významy slov
"Heimat" a "Faterland". Dům,
kde jsme doma, můžeme
zdědit,
domov
otců,
neobýváme-li
ho
fyzicky,
podědit nemůžeme. Volyňští
Češi opouštějí domov, aby
nalezli vlast. Pobaltští Němci,
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kteří byli lákáni do Německa po
obsazení Pobaltí Sověty v r.
1940, šli za heslem: "Ztrácíte
domov (Heimat), ale nalézáte
otčinu (Faterland)". Právo na
domov není čímsi, co zůstává
vyhnancům trvale odepřeno:
nikdo z nich (a z nás), není
autentickým bezdomovcem.
Když si koupíte gramofonovou
desku Smetanovy Mé vlasti,
německý překlad průvodního
slova je nadepsán Mein Vater
land, I když tuto hudbu sklada
tel nenazval Moje otčina. Ve
zdejším rozhlase zase slyšíme
název My country. Zní to
všechno poněkud komicky, ve
skutečnosti však jde o problém
působící interpretační nesnáze,
které se mohou promítnout I do
vztahů dvou národů.
lJmelbournském
cizojazyw čném knihkupectví mají
nyní velmi málo českých knih a
několik slovníků, smíchaných
navíc se slovenskými a slovin
skými. Snad nejzajímavější je
velkoformátová a skvěle up
ravená, barevnými fotografiemi
provázená "Kuchařka naší ves
nice". Můžete si vybrat: bze
necký zeleninový salát, olo
moucká škvarková pomazánka,
valašská čočková polévka,
hanácká
křenová
placka,
moravský vrabec, horácké
frgály či berounské koláče. Jed-

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

nejsrdečnější
letecká

společnost V

V

V

Další informace obdržíte u Vašeho
travel agenta nebo kontaktujte přímo:

CZECH AIRUNES
Suite 808, Austrália Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713
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iný problém je, že kniha stojí
130 dolarů.
IZ katalogu jednoho zdejšího
w obchodu s turistickými
potřebami jsem našel vším
možným vybavené boty známé
firmy Seibel. Model je nazvaný
"Prague", takže nyní můžete
šlapat po Praze I v Melboume či
po australských horách.
Jfeštino, kam kráčíš? Když
C čtu v pražských novinách,
že ministr pořádal brífing,
uznávám, že naše mateřština
namá jednoduchý výraz, aby
tento význam vyjádřila - snad
"podání informací". Noviny se
ale hemží slovy jako míting podle významu, v němž čeština
vede před angličtinou, můžeme
snadno užít slova setkání,
schůze, utkání, shromáždění a
dokonce soutok, rozcestí či
křižovatka. Používání slova
"dresink"
v
kuchařských
rubrikách je také zcela zbytečné
- máme libozvučnou zálivku.
Zcela mne pak ochromil I
ohromil v Lidových novinách se
vyskytnuvší výraz "pude". Víte,
co tím básník myslel? "Puzzle"
- a zanechal ve mně hádanku I
záhadu.
myčcové
kvarteto sou
rozenců Yingových přijelo z
New Yorku a hrálo v Melboume
na nedávném koncertu ve
spolupráci s francouzským pi
anistou přímo skvěle Dvořákův
Klavírní kvintet. Shodou okol-

S

Luboš KALA
umělecký kovář
260 Hadon Road
BALLARAT
Tel: 053 428 898,
Fax: 053 428571
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

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

Tel: 06 290 1386, Fax: 06 290 0006
ností následující den se na SBS
promítal reportážní film o třech
bratrech a sestře Yingových,
jak rozebírali a hráli Dvořákův
smyčcový kvartet. Snímek byl
natočen v typicky českém
kostelíčku ve Spillville, Iowa.
Do této vesnice osídlené
českými přistěhovalci jezdil
Dvořák při svém americkém
pobytu na odpočinek a tam také
tuto nádhernou komorní hudbu
zkomponoval.
becní dům v Praze,
postavený v letech 19051912 architekty Balšánkem a
Polívkou, je pokládán za skvost
art noveau. Od roku 1994 byl v
opravě a nyní še zaskvěl ve své
bývalé kráse a slávě. Grafita
Alfonse Muchy opět zasvítila,
tak jako nástěnné malby Maxe
Švabinského či sochařská výz
doba Šalounova a Spillarova.
Oprava si vyžádala 175 milionů
Kč a na 90% byla provedena
českými
podniky.
Ve
Smetanově síni bylo zahájeno
letošní Pražské jaro prove
dením Mé vlasti.
lga Šípková se stala mis
tryní světa v soutěži jed
notlivců sportovní aerobiky.
Šampionát se konal v květnu v
Sydney.
estovní pasy České a
slovenské federatívni repub
liky, které byly vydávány do 13.
srpna 1993, pozbydou letos v
srpnu platnosti, která byla zkrá
cena na čtyři roky. Za nový pas
České republiky zaplatí zájemci
jen
polovinu
správního
poplatku.

O

O

C

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

M

iloš Jakeš, dnes 74-letý
poslední tajemník KSČ, a
další dva vysocí aparátnici
Karel Hoffman, 72, a Jozef
Lenárt, 73, byli konečně
obžalováni ze zrady. Dne 22.
srpna 1968 se pokusili na
velvyslanectví SSSR v Praze
ustanovit čs. dělnicko-rolnickou
vládu, když předtím požádali
Brežněva, aby vyslal do repub
liky sovětská vojska k rozdrcení
Dubčekovy vlády a jejího re
formního komunismu.
ustralský balet ce Sydney
hostuje v těchto dnech v
Melboume. Na programu jsou v
choreografii Jiřího Kyliána tři
balety včetně tanečního zpra
cování Janáčkovy Sinfonietty.
Koncem května došlo v
lázních Jeseník k výbuchu,
který zranil dvacet lázeňských
hostů a zabil Bohumila Soleho,
třiašedesátiletého
chemika,
který se podílel na vývoji
třaskaviny semtex. Ta byla a je
hojně a s úspěchem využívána
teroristy na celém světě. Kilo
gram se prodává na černém
trhu za SA 2385. Bolševici jí
prodali Libyi tisíc tun, což při
úvaze, že ke zničení velkého
dopravního letadla je zapotřebí
200 gramů této výbušniny,
představuje zásobu na 150 let.
Vynálezcovu smrt označila poli
cie za sebevraždu.
ondýnský deník The European byl po dlouhou dobu
skoupý na informace z České
republiky, kde se zřejmě nic
zajímavého nedělo. Tato situ
ace se v posledních týdnech

A

L

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
podstatně změnila, nepochy
bně vzhledem ke zprávě Me
zinárodního měnového fondu
upozorňující na negativní výkyv
českého hospodářství a riziko
nezdravé inflace. Klausova
vláda se dostala do kritického
tlaku, který se může vyhrotit až
k demisi.
”eská literatura utrpěla další
ztrátu. Zemřel František
Kožík, brněnský spisovatel,
který obratně proplouval všemi
režimy od Masaryka po Havla.
Pokud ale vím, politickým té
matům se opatrně vyhýbal a
svou
pozornost
věnoval
románově
zpracovávaným
životopisům zejména postav
českého uměleckého světa.
Vynikl románem Největší z
pierotů, popisujícím život mima
Deburea- Dvořáka, a životním
příběhem
malířky Zdenky

C

Braunerové a lidí kolem ní ve
dvou knihách: Na křídle
větrného mlýna a Neklidné babí
léto.
ynesením rozsudků nad pěti
obžalovanými Krajský soud
v Praze ukončil případ tzv. or
lických vražd - v roce 1995 byly
nalezeny v Orlické přehradě
dvě zavražděné mrtvoly, jedna
zabalená do drátěného pletiva,
a druhá v zaletovaném sudu
zalitém louhem. Celkově tento
gang zavraždil pět lidí. Dva
obžalovaní byli odsouzeni k
doživotí, ostatní k dlouholetým
vězeňským trestům.
poslední době se hodně
mluvilo o filmových Os
karech - jak o Koljovi, tak I zde
o filmu Shine. Vzpomněli jsme
si přitom I na Miloše Formana a
jeho plnou náruč Oscarů za
"Kukačky". Nedávno zemřel

v

v
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rakousko-americký režisér Fred
Zinnermann. Málokdo si dnes
již vzpomene na jeho film Poz
namenaní, natočený v Holly
woodu v roce 1948, v němž
fenomenální výkon podal tehdy
devítiletý Ivan Jandl (neuměl
anglicky, a svou roli se proto
naučil foneticky nazpaměť, za
což získal zvláštního Oscara).
Fenomén přetížení paměti
nehrozí, Jana Renée Friesová
se ptá: kdo jsem já? Žije nyní v
Austrálii, kde napsala a publiko
vala svoje vzpomínky na dět
ství v rodných Čechách. Kniha
byla přeložena do češtiny a v
Praze vyšla pod názvem
Pevnost mého dětství.
xilové úvahy a projevy z
padesátých a šedesátých let
exulanta a spisovatele Jana
Čepa byly připraveny a vydány
nakladatelstvím Vyšehrad. Min-

E

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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ule jsem se zmínil o básníku
Bohuslavu Reynkovi a jeho
ženě Suzanne Renaud. Zlínské
nakladatelství Archa vydalo
nyní korespondenci tohoto
výjimečného páru.
ž zhruba měsíc si můžete v
místních
knihkupectvích
koupit anglické vydání posled
ního románu českého spiso
vatele Milana Kundery Poma
lost a taktéž Škvoreckého
Nevěstu z Texasu.
a *tvar pro odhalování organiU zovaného zločinu zadržel v

U

Mimoni kapitána české armády,
který jako velitel pyrotechnické
roty nashromáždil 35 kg
ukradené výbušniny semtex a
přiznal se, že dalších 17 kg
skryl v Chorvatsku, kde působil
v době bosenského konfliktu.
Semtex patří mezi oblíbené
trhaviny Irské republikánské ar
mády a jiných teroristických or
ganizací.
ochař Zbyněk Sekal v roce
1969 emigroval do Západ
ního Berlína, od roku 1970 žije
a tvoří ve Vídni, kde dostal v
roce 1984 cenu města za
sochařství. V kostele U dobrého
pastýře v Lustenau (rakouský
Voralberg) můžeme vidět jeho
oltář, ambolu a tabernákl. Sekal
pojmenoval svou současnou
velkou retrospektivní výstavu v
Galerii hlavního města Prahy
případně: Práce za posledních
pětapadesát let. Od padesátých
let až do odchodu do exilu patřil
Sekal ke generaci zakázaných
umělců a tvořil téměř bez kon

S

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

čtvrtiny publika byli Američané
taktu s veřejností.
požděně jsme se dozvěděli, různých jazykových tradic,
že v galerii jihočeského kterým byl text překládán do
města Tábor byla ve spolupráci s sluchátek, čtvrtinu obecenstva
pražskou nadací Přátelé Aus pak tvořili Češi, kteří překlad
trálie otevřena výstava Austrálie nepotřebovali. Nejvíce po
- země neznámá. Pozvánka zornosti na sebe strhnul Trufbohužel neuvádí, o jakou výstavu faldino v podání Miroslava
Donutila, kterého známe z jeho
jde a kdo je jejím autorem.
Praze
působící
etno- estrádního vystoupení v melmuzikolog Vlastimil Ma bournském Národním domě, a
toušek nehraje jen na tibetskou pak z jeho vynikající role důsto
mísu nebo na šakuhači, japonský jníka ve filmu Černý prapor.
hudební nástroj podobný zob Donutil se ještě zastavil se svojí
cové flétně, ale orientuje se ze "one man show" v New Yorku a
jména na hudbu australských do ve Washingtonu. Donutila také
morodců. Hru na dižeridú ovládá známe ze dvou audio-kazet,
natočených
pro milovníky
mistrovsky.
rochú z australské multikul brněnského nářečí a slangu.
turní politiky bychom měli QÍká se, že každá česká genpřenést do Vídně, kde se uvažujeKerace vlastní překlad Shake
o zrušení starého českého speara. Otázkou je, zda tato
církevního řádu Křížovníků s čer literární doktrína platí I na ilus
venou hvězdou, který trvá více trační ke Švejkovi, protože
než 750 let. Jejich vídeňský palác Haška a Ladu považujeme za
a chrám sv. Karla Boromejského, kongeniální tvůrce. Nakladatel
kde se stále konají české bo ství Baronet v Praze realizovalo
hoslužby, mají být převedeny do odvážnou věc, když vydalo
jiného majetku a řád Křížovníků Švejka s ilustracemi Karla
má být rozpuštěn. Existence Klose s tvrzením, že tak po
české menšiny ve Vídni sahá do sunuje Haškovu klasiku na
středověku a ke králi Přemyslu dnešní standart.
edávno přiletěla do Aus
Otakarovi II., Sokol tam nedávno
trálie místopředsedkyně se
oslavoval 120. výročí založení,
rakouský prezident je českého nátu ČR a bývalá velvyspůvodu, ale nic naplat, integrace lankyně dr. J. Davidová-Mosekončí v asimilaci. To nás čeká v rová. Pobyla týden v Melbourne, kde vyřizoval agendu vyplý
Melbourne také.
^inohra Národního divadla hos vající z její funkce vedoucí čes
tovala v americkém Cleve ké komise UNESCO.
IP
landu s Goldoniho Sluhou dvou
pánů. Slyšeli jsme, že všechna tři
představení byla vyprodána, tři
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MELBOURNE CHEAPEST CARS
127 KEYS ROAD, MOORABIN

COOL

ZONE

REFRIGERATION P/L
• Výběr z více než 200 aut
• Půjčku zařídíme
• Přepis zaplatíme po dohodě s Láďou

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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Hoj hou, hoj hou

- pokračování
Jarda Křepčík
Pohraniční patník č. 32 u Tachova byl za námi. Plížili jsme se pomalu mezi kupkami schnoucí
rašeliny. "Halt!", zahulákal německý celník, který za jednou z těch kupek jedl svačinu. Naznačoval,
abychom šli ještě kus dál od hranice, že se po uprchlících někdy střílí až na německou stranu. Bral nás
docela samozřejmě, jenom se divil, že jsme všichni tak mladí. Ptali jsme se ho naší školní němčinou,
kam dál. Ukázal nám cestu do městečka Tirschenreuth, že se tam máme hlásit na policejní stanici.
Potom řekl: "Auf Wiedersehen!", a my jsme šlapali těch 8 km do městečka. Žaludky se nám už křečovitě
svíraly hlady, a tak jsem setřásali z jabloní podél cesty omrzlá jablka. Na policii nás jen tak zběžně
vyšetřoval mladý důstojník, jen si zapsal naše jména, čas a datum přechodu. Vysvětlil nám, že má za
inárodní uprchlickou organizaci IRO v
úkol nás dopravit a předat na mezjednou denně a ten jsme zmeškali,
Ambergu. Vlak že však odjíždí jen
kriminálu, objednal ve vedlejší hospodě
Nabídl nám přenocování v místním
a zavedl nás do dvanáctilůžkové cely,
hustou polévu, dal každému dvě deky
moc únavný den. O půlnoci k nám ještě
Brzy jsme usnuli, měli jsme za sebou
formách a nějakého zubaře z Prahy,
přidali dva Moraváky v lesnických uni"kávu" a odvedli nás na nádraží.
Ráno nám dali kus chleba a černou
pro nás Čechoslováky jen průchozí. Po
Polský tábor v Ambergu byl
přidělovali do různých českých lágrů. Ti
vyšetřování americkou C.I.C. nás
chom si našli prázdné plechovky od
o pár dní zkušenější nám radili, abykonzerv, než bude čas k večeři.
pro nás nemají nádobí. Najíst jsme
Naši slovanští bratři Poláci prý
potom ostatní Poláci a nakonec my.
dostali až poslední, napřed personál,
chovky rozvařené brambory ve slupce,
Paní za pultem nám práskla do plese dostali s přídělem na cimru, seděl už
zamíchané do kyselého zelí. Než jsme
Bramborové slupky a zelí mu lítaly
zubař na posteli a strašlivě zvracel,
jsme
marod všichni. A protože bylo
snad I z uší. Netrvalo dlouho a byli
venku deset pod nulou, nedala se otevřít okna, a tak jsme měli tu noc teplicko a smrádek.
Po Vánocích 49' nás zavolali do kanceláře a vedoucí IRO nám ohlásil, že budeme přesunuti do
tábora pro mladistvé. Proti Ambergu bylo v Bad Aibling jako v ráji. Bydleli jsme v bývalých kasárnách
elitních SS jednotek, které hlídaly Hitlerovo sídlo v nedalekých Alpách. Všude čisto, ústřední topení,
dobře zásobovaná kuchyně a jídla tolik, co člověk snědl. Žili tam mladiství ze všech možných
evropských států. Nás Čechoslováků bylo něco kolem stovky. Naše IRO vedoucí byla moc hezká a
dobrosrdečná Švédka, asi třicetiletá slečná Johansonová. Starala se o nás jako o mladší sourozence.
Organizovala pro nás různé výlety, zařizovala nám emigraci, učila se zpívat české písně a každému se
chlubila, že si vybrala tu nejveselejší skupinu mladých uprchlíků. Kdykoliv někdo z nás odjížděl, beze
studu to vždycky oplakala.
Nejrychlejší emigrace byla Austrálie. Z naší skupiny se přihlásili čtyři. Ti ostatní nám to
rozmlouvali, že je to moc daleko, že se odtud nikdy nevrátíme, moc horko, spousta jedovatých hadů,
lidožrouti atd. Pozvali nás do Mnichova na pohovor na australské komisi. Emigrační úředník nám
omakal svaly, řekl "You will do", vydal nám cestovní papíry, a potom jsme museli podepsat kontrakt na
dva roky práce.
Koncem března jsme byli zařazeni do australského transportu a začátkem května jsme se
nalodili v přístavu Bremer na norskou loď Nelly.
Bylo deset hodin večer, když jsme se slzami v očích dali sbohem břehům Evropy.

N.I.K.

PRAGUE CAKES

I & D MOTORS

REFRIGERATION SERVICES

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

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
199 Moray Street,
South Melbourne

IVO NOVÁK
24 HODINOVÁ SLUŽBA

Telefon: 9699 9052

13 Gifford Avenue, Ferntree Gully

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

Tel: 02 371 8877, Fax: 02 371 9635

jjakpak je dnes u nás doma...
Události v České republice v posledních dnech a týdnech nabraly nečekané obrátky. Politici
na nejvyšších postech se střídají snad po dnech, vládě je vyhlašována důvěra či nedůvěra, kurz koruny
se řítí do neznáma a prosté občanstvo hořekuje. Co se to tam vlastně děje?
Od listopadové změny uplynulo zhruba, šest a půl roku. Za tuto možná krátkou a možná
dlouhou dobu se české vládě podařilo nejprve všechny ukolébat ujišťováním o tom, jak zdárně se
podařila změna ekonomického kurzu, uskutečnit několikerý volby různých úrovní, při kterých se ukázalo,
že občané jí toto její ujišťování věří méně a méně a spíše se pozvolna přiklánějí na stranu opozice či
stále rostoucí skupiny nevoličů, a nakonec, ve dnech nedávných, pomalu přiznávat, že ne vše se
podařilo a že spíše je to horší než lepší. A že na tomto stavu má vláda také svůj díl viny. I když - znáte
to - za špatné věci můžou vždycky "oni".
A co bude teď? Od prvního přiznání potřeby škrtů státního rozpočtu, ke kterému došlo v
dubnu, jsme se dostali ke druhému tzv. balíčku úsporných opatření. Celkem tedy se rozpočet snižuje o
42 miliard. Pouze armáda dostane vše, co jí bylo slíbeno.

Následkem tohoto se vyměnili ministři na některých postech. Dlouho se hledaly správné hlavy,
a nakonec se našly - odešli na vlastní žádost ministr hospodářství Dlouhý, ministr financí Kočárník a třetí
obětí měl být bohužel málokomu z vlády sympatický Jan Ruml, ministr vnitra. Za něj však těžko najít
náhradu, a tak na požádání prezidenta Havla zatím na svém postu zůstává.
Před dvěma týdny, přesně 10.6.1997, navíc došlo ke hlasování o důvěře vládě. K němu se
dostavili všichni poslanci včetně nemocných a stav byl vzácně vyrovnaný. Doposud velmi silně
rozhádaná koalice a stejně vypadající opozice se vzácně sjednotily a výsledek byl 101 ku 99 pro vládu.
Jeden hlas tedy chyběl k tomu, aby se zatřásl trůn pod šéfem koalice Václavem Klausem a s ním I pod
celou dosavadní menšinovou koaliční vládou. Pikantní je, čí hlas

BOHEMIA CAKES
nová česká cukrárna otevřeno
denně mimo neděli a pondělí
Shop 18, Mountain Gate Shopping Centre,
Ferntree Gully Road, Ferntree Gully
Telefon: 9758 6100

de.

d/fy.

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
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rozhodl - bývalý poslanec za opoziční ČSSD Jozef Wágner, muž, který byl ze Zemanovy strany
vyloučen nejen pro pověstnou facku na chodbě Parlamentu jinému členu, ale především pro svou
stranickou neposlušnost, s níž zdvihal při hlasováních ruku I proti rozhodnutím své strany, se najednou
stal hrdinou dne. Za to, že nyní zdvihne ruku pro Zemana, mu prý bylo slíbeno vrácení členství... A za
to, že zdvihne ruku pro vládu, projednání několika jím předložených návrhů. Je to hrdina, zrádce či
politik? Tyto debaty se nyní vedou v českém tisku spolu s varováním, aby znovu ptvrzená vláda
tentokrát už nespoléhala na štěstí, rychle se probudila a začala jednat.
Na její stranu se postavila také skupina umělců, kteří žádají po občanech a zejména po
opozici, aby dali vládě důvěru a klid k tomu, aby mohla pracovat. Protože jednou z příčin současného
špatného stavu je bezesporu to, že místo aby se vláda v poslední době (v podstatě však už od loňských
červnových voleb) věnovala své práci, řešili její členové, Parlament a s nimi celý národ především
neustálé spory jednotlivých stran, poslanců, frakcí, skupinek... Díky Zemanově opozici byla vláda v
jednom kuse zpochybňována a místo, aby došlo ke sjednocení provládních koaličních stran, nastalo
všeobecné politikaření. Možná je pravdou výrok prvorepublikového historika Josefa Pekaře, že Češi
jsou skvělý národ k uskutečňování revolucí a převratů a k přežívání pod cizími vládami a režimy, ale
sami si vládnout neumějí, protože v okamžiku svobody začnou intrikařit, politikařit a blbnout...
Jenže - žijeme ve střední Evropě na konci 20. století, a to je doba, v níž je už nemožné skrývat
chyby a průšvihy za vraty, aby je sousedi neviděli. Takže nezbývá, než něco dělat a snažit se nejen vy
padat, ale I být solidní a tvrdě pracující zemí, která nečeká, áž se stane zázrak a postaví ji do čela svě
tové ekonomiky. Což naštěstí, jak se zdá, si konečně spousta lidí uvědomila.
Petra Rychecká

Doplňky k základním pravidlům českého pravopisu
Český jazyk ma v současné době 17 pádů:
1 .-7. pád jsou
8. pád
9. pád
10. pád
11 .pád
12. pád
13. pád
14. pád
15. pád
16. pád
17. pád

obsaženy v základní gramatice
kdo z koho korytativ
koho, jak
buzerativ
koho, kam
delimitativ
kdo, koho
likvidativ
intrikativ
jak na koho
komu, co
podmazativ
co za co
korupcional
jak komu
protekcional
koho s kým
konkubinativ (sexual)
co na co
prezervativ

GARANTUJEME NEJVÝMODNĚJŠÍ CENY
MARTIN VÁŇA

(B.Bus) A<<<HNIANI
21 Longstaff Court
Doncaster East 3109

Eva Jančíková a Jiří Sedláček

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

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.

PETER □N SCOOTER
Deštivý New South Wales a příjemní krajané
Při průjezdu Australian Capitol Territory přivítalo expedici Peter on
Scooter stále pěkné a slunečné počasí. Petr Krhut se se svou koloběžkou zak
ousl do druhé tisícovky kilometrů a lze říci, že vše probíhalo podle předpokladů.
Prvním, kdo se pokusil narušit tuto pohodu', byl náš expediční Mitsubishi Van,
který s námi během jediného týdne odmítl několikrát spolupracovat. Po výměně
vodního čerpadla, které se zcela rozsypalo, zvládli krajané Honza a Mirek, jinak
Joes Radiators, během osmi hodin téměř kompletní generálku motoru, a díky Milošovi v Sydney jsme
získali příznivou cenu I na výměnu elektroniky v zapalování.Po této nepříliš příjemné a dosti drahé an
abázi jsme prožili nezapomenutelný víkend u "Bubna" v Blue Montains, zakončený minipotlachem s Jar
dou Valentou a Frantou Platilem. Skvěle se o nás postarala I Nadia v Cessnocku, kde jsme díky ní
nahlédli pod pokličku australským vinařům v Hunter Valley.
Neuběhl ani týden a pro změnu se nás rozhodlo zlobit počasí. Ačkoliv někteří zde žijící krajané
nás před startem expedice ujišťovali, že na sever ad Sydney téměř vůbec neprší, opak je pravdou. Nebýt
azylu Joeovy farmy nedaleko Murwillumbah, asi bycho ještě dnes sušili spacáky a oblečení. S
každodenní pravidelností se během dne přihnalo několik černých mraků, aby vypustily svůj obsah na
matičku zemi. Pršet nepřestalo ani po překročení queenslandské hranice na Gold Coast. Naštěstí se při
blížilo Brisbane a s ním další krajané, kteří nám poskytli nezištnou pomoc a bezpečný azyl svých do
movů. Petr mezitím zdolal hranici dvou tisíc kilometrů, Ivo natočil desítky minut filmu o naší cestě a v
mém bloku přibylo mnoho poznámek a zážitků t naší cesty. Polovina z celkem 6 tisíc kilometrů dlouhé
trasy se přiblížila na dosah.
Pavel Mittner

KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY
Na Generální konzulát České republiky se obrátili příbuzní, resp.
české úřady se žádostí o zjištění současných adres těchto osob:

=>

=>
=>
=>
=>

Frank NI VEN (František Navrátil), nar2. 10. 1922
v Jihlavě
Dana KURFIRSTOVÁ, nar. 30. 4. 1951
Eva KARCHŇÁKOVÁ (roz. Čonková) nar. 26. 11.
1952 ve Spišské Nové Vsi
Jindřich JOHN, nar. 30. 8. 1948
Stanislav LIŠKA, nar. 28. 7. 1911

Informace předejte na :
GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY
169 Military Road, Dovers Heights, NSW 2030,
Tel: 02 9371 8877
Fax: 02 9371 9635

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

V. Ambrož
Tel: 9715 1116

Pro 49ti letého
svobodného muže z ČR,
v červenci
na dobu 2-3 týdnů.
9742 3312
Paní Marie NAGELI

Vyučujeme
hře na klavír

IBM

DOS, WINDOWS, W/NT, OS/2, QWIK
Komplexní řešeni problémů, vývoj
aplikaci pro vaši firmu nebo pro
osobní použití.
Instalace Backups, Data Securing
Používáme nejmodernější
technologii.

Vladimír Kolář
9836 0440
Mobile: 015 318 152
S

PODNÁJEM

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

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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11. července:
Předfilm: Manéž Bolka Polívky
Hlavní film: Skřivánci na niti.

červen 1997
Dary na Sokolský list:
R. Wágnerová
O. A.
J. Karban
V. Olšina
R. Capita
P. a M. Warney
N. a R. Beran
T. Kučerová
F. Toman
M. a D. Sazama
S. Spáčil
M. a B. Hrobařík
J. a M. Tesař
M. Vodička
V. M.
A. a M. Brezný
A. Semecká
J. a H. Kazda

25
2
20
10
20
15
10
20
20
20
20
20
24
20
20
20
20
20

Dary na Národní dům:
P. a M. Glisic
F. Šustr
A. a M. Brezný
T. Medo

50
60
20
20

Všem dárcům srdečně
děkujeme.
J. Kollárová, jednatelka

Bratři a sestry, jak jistě víte,
je konec finančního roku a
proto je nutné abyste vyrovnali
členské příspěvky.
Volejte jednatelce na 9744
1691, která vám může podat
informace .
J.K.

25. července:
Předfilm: Welcome boys - dokument ke konci války
Hlavní film: Atentát - film o atentátu na protektora
Začátek ve 20:00, vstupné 2,-

Lehká večeře k dostání
před představením.

Vzhledem k současným osobním potížím některých našich kra
janů, organizujeme vzájemnou svépomoc pro občany českého a
slovenského původu. Přihlásilo se nám 10 krajanů dobrovolníků,
ale je třeba více.
V zájmu oblastního rozšíření této organizace, utvoření pevné
struktury a úspěšné funkce žádáme, aby zájemci ochotní pomoci a
i ti, kdo pomoc potřebují se spojili s paní Evou Jahodovou. Paní Ja
hodová, která pracuje jako Direktor of Nursing vám podá další
potřebné informace vždy večer na tel: 9369 6172

Třátelům a Igajanum oznamujeme,
ze 3. června 1997 nás navždy opustila naše drahá
maminka, babičíča a prababičha
paní
Anastázie ‘Dantova
rozená Hčfivánkpvá
jménem rodiny dcera ‘Marie, se zetěm ‘Bernardem,
vnučky Carmeí a Micheíle s manželem Johnem a
vnuíčMathew,
pravnoučata Begen, Mitchel, Le?(i, Jessi and Mathew.

Večer pro pozůstalé
v sobotu 19. července ve 20,00
v Národním domě 497 Queensberry Street, Xorth Melbourne

večer s hudbou 60. 70. a 80. let
T

4

lehká večere

Vstup $ 5,Všichni, kdo jsou v Evropě mají vstup volný
‘«í.

C

4.

W.

{,0L
i.

5.^..

,4.

.'«L

4.

.<«L

4.

W.

4.

myskivecKH zábava
V sobotu 5. července v 7,30 večer.

Hraje STUDIO 4, bohatá tombola,
k večeri výběr jídel z
jeleního, zaječího a kachního
masa v horním sále.

Vstupné $ 10,Objednávky míst na tel:
9744 1691 nebo 9432 8246

Cena

za nejlepší mysíinecký oblek
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