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Z dopisu...
...Jak asi víte,, před 10 dny se
přes severní Moravu a Slezsko
postupně i přes střední Moravu
a východní Čechy přehnala
strašná povodeň. Povodeň už
doznívá, ale některé části měst
jsou už více než týden pod
vodou. Zatím se škody
odhadují na desítky miliard ko
run. Více než 40 lidí zahynulo,
většinou jim spadly vlastní
domy na hlavu. Města a ves
nice vypadají jako po válce.
Celé ulice jsou v troskách a
spousta stojících domů se

bude muset zbourat, protože
jsou podmáčené a nepůjdou
zachránit. Několik desítek tisíc
lidí přišlo o střechu nad hlavou
a bydlí ve školách.
Po dlouhé době se lidi (i
politici) přestali há
dat a celý národ se
soustředil na no„
, t
moc. Dělají se
sbírky všeho
možného
(potraviny, balená
voda, oblečení,
deky, peníze) a ze
sbírek se daří
všechny lidi
zásobovat. Organi
zace záchranných
prací je poměrně
dobrá. Policie uzavřela celé
oblasti, protože se bojí
rabování. Byly ojedinělé pří
pady krádeží, objevili se
chytráci, kteří vybírali od lidí
peníze - do vlastní kapsy. Ale
vzhledem k obrovskému
rozsahu záplav (území několi
ka tisíc čtverečních kilometrů,
asi 2 miliony lidí) je to opravdu
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• ZAHRANIČÍ - cestování po Americe, Evropě,
Asii a Tichomoří nebo kolem světa
• AUSTRÁLIE - letenky po celé Austrálii
• UBYTOVÁNÍ - zajištění míst v mezinárodních
a australských hotelech

nepatrný podíl. Škody se bu
dou odstraňovat mnoho let.
Strašně to poškodí už tak slabé
hospodářství. Spousta fabrik je
pod vodou, jiné závody mimo
záplavy musely zastavit

čekání na pohromu...

výrobu, protože nedostávají
polotovary. Kromě továren byly
zničeny i hlavní silnice a
železniční tratě, takže např. na
Ostravsku týden nebylo po
souši vůbec spojení s ostatním
územím. Asi nás čekají
nelehké časy....

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. t
fme slovenský nebo česky.
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Konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Návraty
Je úterý večer, už
jsem doma měsíc a přemýšlím
jestli se mi to všechno jenom
zdálo, jestli moje dojmy z
České
republiky
nejsou
přehnaně pesimistické. Vždyť
jsem se většinou setkal se
slušnými lidmi a nikdo mě nez
bil ani neokradl. Brno i Praha
dnes vypadají daleko lépe, než
v devadesátém roce, kdy jsem
byl v Československu na
posledy. Snad dělám z komára
vola. Denně vychvaluji Aus
tralanům Českou i Slovenskou
republiku, jejich přírodní krásy,
kulturu a lidi. Při těchto
úvahách se mi chce poprvé od
mého návratu spát v normální
dobu.
Po desáté hodině mě
probouzí telefon. Nějaký Aus
tralan se ptá, jestli mluvím
česky a mohl bych mu pomoci.
Řekl mně, že jeho cestovní
kancelář objednala lístky na
pražskou produkci Don Gio
vanni u české agentury. Potře
buje se dovědět, jestli lístky
jsou a jak za ně zaplatit. Volal
jim již šestkrát, ale když pro
mluví anglicky, v agentuře
nikdo nerozumí a položí tele
fon. Slíbím, že mu pomohu.

Organizování konfe
renční linky, na které jsem slíbil
překládat oběma účastníkům,
vzalo hodinu. Nakonec slyším,
jak telefon zvoní a slečna

STAMPS & COINS

Peter Strich

zvedne sluchátko. “ Dobrý
večer, jmenuji se Pavel
Pospíchal, volám z Melbourne
a zastupuji cestovní..." dál jsem
se nedostal. Slečna řekla:
“Počkejte okamžik” položila
telefon tak, že jsem její kon
verzaci mohl slyšet, a deset
minut si s někým povídala. Já
jsem samozřejmě za drahou
konferenční linku neplatil.
Přesto jsem se před tím Aus

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

řekla, že tomu pánovi rozumí, a
že já se snažím zbytečně. Na
můj dotaz, kde se tak rychle
naučila anglicky mi řekla, že je
jich v kanceláři šest a všechny
anglicky umí. Na další dotaz,
proč tedy pokládaly telefon,
řekla: “Asi jste měl špatné čís
lo!”
Uvědomil jsem si, že se
mi nic nezdálo. Obraz, který

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

tel: 03 9661 2945
.
•
.
•
•
•
.

tralanem za její chování styděl
a jak čas utíkal, víc a víc jsem
pěnil. Když konečně zase zved
la telefon, vysvětlil jsem jí
hlasem silnějším, než bylo při
kvalitě spoje potřeba, o co jde.
Naše konverzace pokračovala
plynule až do té doby, než mi

Rodinní lékaři
•
•

MUDr. Alžběta Gazdíková
MUDr. Přemysl Kunz

RINGWOOD 8 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, Lit, St, Pá

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

MOBILE 8 018 383 596

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

Tel: 03 9654 4755, Fax: 03 9654 4788
jsem si udělal byl pravdivý. Lidé
plni naděje a víry v budoucnost,
které jsem viděl v devadesátém
roce se změnili v nevychované,
chamtivé a smutné lidi dneška.
Od členů parlamentu, kteří si
odhlasovali přidělení modrého
policejního světla na svá auta,
a tím právo ignorovat silniční
pravidla, přes státní zaměst
nance, sedící v kacelářích
uzamčených několika zámky
před “stranami”, až po ty bezdo
movce, o kterých jsem se
zmínil minule.
V České republice jsou

zákony zaručující svobodu
občanům. Svobodu občanů ale
podmiňují dobré mezilidské
vztahy, s kterými se zatím, as
poň na první pohled, málo kdo
ve své honbě za bohatstvím
zatěžuje.
Přepracovaní policisté,
řešící případy ekonomického
zločinu, jsou zesměšňováni
novináři. Ti dávají přednost
tomu, co jedna paní povídala,
před skutečnou žurnalistickou
prací. Za sedm let se tito zuřiví
reportéři například ani nenaučili
rozlišovat mezi podnikatelem a

Odtud i odjinud
V

Praze vyšly dvě z
němčiny
přeložené
knížky, obě výjimečných
kvalit a obě uvažující o
světě a místu člověka v
něm. Jde o hru, ve které
není kromě jejích pravidel
nic trvalého. Oba autoři,
kteří se narodili začátkem
století ve Vídni a zemřeli na
rozhraní tohoto desetiletí,
oceňovali člověka přede
vším pro jeho schopnost
kritického myšlení. Konrád
Lorenz, lékař, zoolog a
zakladatel etologie, vtělil
svoje názory do knihy

Odumírání lidskosti, sborník
Budoucnost je otevřená pak
obsahuje přepis rozhovorů
mezi Lorenzem a filosofem
Karlem R. Popperem.
onika Zgustová se naro
dila v roce 1959 v Praze,
ale od svých 17 let žila v
emigraci - momentálně v
Barceloně. Do španělštiny a
katalánštiny přeložila díla
celé řady českých autorů
(Čapek, Havel, Kundera,
Hrabal) a nyní vyšla v Mladé
frontě její kniha V rajské
zahradě trpkých plodů - o
životě a díle Bohumila Hra
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podvodníkem. Novináři, větši
nou absolventi komunistické
fakulty žurnalistiky, jsou jednou
z příčin cynismu a zklamání,
které je
návštěvníku ze
zahraničí tak patrné.
V devadesátém roce
jsem říkal: “ Za pět nebo šest let
budete žít jako my v Austrálii”.
Dnes myslím, že dvě nebo tři
generace lidí budou napravovat
zlo, které bylo na naší vlasti
napácháno. Doufám, že jsem
stále tak špatným prorokem,
jako před sedmi lety.
Pavel Pospíchal

bala. Zgustová psala tuto
knihu čtyři roky a poprvé ji
vydala katalánsky ještě za
Hrabalova života.
edávno jsem četl v
dopise: "strašně se radu
ji", a uvědomil jsem si, že
říkáme také "hrozně se
těším, děsně milujeme" a
mluvíme o "hrozném štěstí".
Náš mateřský jazyk ovládá
různé nástroje. V tomto pří
padě čím více se původní
význam přídavných jmen a
příslovcí dostává do rozporu
se slovy, s nimiž se spojují,
tím větší je pak jejich emo
cionální dopad. V kapitole
Čeština a žena o tom také

N

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 AIRLINES
Suite 808, Austrália Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713

K vart

4

píše P.Eisner ve své knize
Chrám a tvrz.
ísař Svaté říše římské
Rudolf II. (1576-1612)
sídlil v Praze a vytvořil z ní
středisko evropského umění
a vědění. Velkou pozornost
věnoval astronomii, alchymii
a astrologii. Na Pražském
hradě nyní probíhá výstava
"Rudolf II. a Praha", která
obrazy, sochami, rukopisy,
uměleckořemeslnými
výrobky a dobovými vědec
kými nástroji poutá značnou
pozornost. Tato výstava de
setiletí ukazuje na vysokou
míru vzdělanosti, které se
naše hlavní město těšilo na
začátku 17. století. Při této
příležitosti také vyšla kniha
Josefa Janáčka Rudolf II. a

C

ČERVENÝ KŘÍŽ
hledá

Mr. George Robert Wood
(Frohlic)
Narozený:
10/10/1946 v Kašperských horách
Poslední známé bydliště:
2/58 Byron Street, Elwood Víc
Je hledán příbuznými. Jakákoliv
informace nebude předána bez
písemného povolení hledaného.
Volejte: 131 450, ohlašte se číslem
9408 a vaším jménem.

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
jeho doba.
tal Danti, dvojnásobný mi
str Evropy v závodech
automobilů do vrchu, vyhrál
v kategorii A2 šampionát na
trati Caprino - Spimazi se
Škodou Octavia.
ěmecké noviny píší, že
"českému premiérovi V.
Klausovi sahá voda až po
krk, ale přesto se ještě
nevzdává, a zdá se, že
útoky protivníků ho spíše
posílily a působí rozhodněji
než dosud."
námá
popularizátorka
severoamerické literatury
Olga Špiiarová,' která nyní
žije ve Francii, napsala svou
první prózu Rýžování zlata
na Oslím potoce (nakl.
Volvox Globator, 1996, Pra
ha). Je to mozaika několika
vzájemně se prostupujících
příběhů, které vyznívají jako
pojednání o české politice,
exilu, lásce a studentském
životě.
ěkdejší brněnská hereč
ka Jitka Frantové, od r.
1968 žijící v Římě a působící
v italsky a německy hrajících
divadlech, se dostala do
středu pozornosti evropské
kulturní kritiky - podává
vynikající výkon v roli Emilie
Marty v dramatu Karla Čap
ka Věc Makropulos - nyní i v
Praze - německy na české
scéně.
a červnové výstavě
cestovního ruchu v Mel-

I

N

Z

N

N

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

boume jsme mohli mezi 60
expozicemi navštívit i tu,
která zvala do České repub
liky. Velmi příjemná dívka
mluvící bezchybně anglicky
i česky nabízela zájemcům
nejen okamžité informace,
ale i barevné, graficky velmi
dobře upravené tiskoviny a
mapy, zaměřené na přírodní
krásy Čech a Moravy, na
turistiku,
lázně,
sport,
umělecké památky, kulturu a
samozřejmě i na hrady a
zámky.
■ Zác/av Vaško: NeumlV čená. Kronika katolické
církve v Československu po
druhé světové válce. I. díl
str. 267, II. díl str. 266, nakl.
Zvon, Praha, 1990.
Autor
byl
účastníkem
Slovenského
národního
povstání, po válce ve
službách čsl. ministerstva
zahraničních věcí, od r.
1951 tunelář a od r. 1953
politický vězeň zařazený na
kněžské oddělení, kde stu
doval se spoluvězni - teolo
gy - bohoslovné discipliny,
po 13 letech byl propuštěn a
pracoval pod dohledem StB
jako betonář.
Oba díly podrobně popisují
poválečné církevní dějiny
včetně slovenského katoli
cismu. Jde o zajímavou kro
niku, nikoliv o historicky
vyčerpávající dílo. Škoda, že
je dovedeno jen do roku
1950, neboť postrádám ze

HANDYMAN
TONDA SROM

Tel: 0419 885 028
Carpentry
Plastering
Painting
Fencing

Roofing
Welding
Tree Lopping
Landscaping

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

Tel: 06 290 1516, Fax: 06 290 1755
jména období 1968-1989.
Landovský a Jakubisko sa
súdí. Bývalý exulant - herec
Pavel Landovský - požaduje
za
ztvárnění
postavy
rychtáře ve filmu Nejasná
zpráva o konci světa 480
tisíc korun.
Společnost
režiséra Juraje Jakubiska
však chce honorár podstat
ně zkrátit za Landovského
absence při natáčení, ne
profesionální
přístup
a
nepřiměřené požívání alko
holických
nápojů.
Lan
dovského a jeho vulgarismy
jsme měli před časem
možnost slyšet v českém
vysílání SBS z Melboume.
ONEGILLA
'97
byl
pojmenován
festival
(Albury-Wodonga
26.95.10.)
připomínající

B

padesáté výročí založení to
hoto
přistěhovaleckého
tábora, kterým prošly stovky
Čechů
a
Slováků,
poúnorových i posrpnových
exulantů. Pořadatelé jsou
dychtiví uvítat pamětníky informace na tel. 1800 800
743.
'
«
ezinárodní filmový festi
val v Melboume pořá
daný od 24. července do 10.
srpna zařadil do svého pro
gramu český film režiséra
Jana Švankmajera, promí
taný pod titulem Conspira
tors of pleasure, označený
jako groteskní, gotická a
magická fantazie odehráva
jící se v dnešní Praze. Jde
údajně o psycho-erotický ex
periment, taktilní fetišismus,
nadživotní šelmy psovité a

M
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jiné a o zkoumání podivně
neobyčejného sexu šesti
hledačů slasti. Takže se
máme na co těšit.
■'■stavní soud ČR zamítl
Unávrh na zrušení pod
mínky českého státního
občanství v zákoně o mi
mosoudních rehabilitacích.
To znamená, že ti lidé, kteří
kdysi měli české občanství a
po opuštění republiky je
dobrovolně či nedobrovolně
ztratili, nemohou uplatňovat
restituční nároky. Návrh po
dal u Ústavního soudy Jan
Dlouhý, který jako patnácti
letý emigroval v r. 1948 do
Spojených států, kde získal
americké a automaticky
ztratil čs. občanství. Jeho
nárok na v roce 1948 kon
fiskovaný rodinný dům s

na členskou schůzi Sokolu Melboume lne.
V úterý 29. července v 8 hod. večer,
v Národním domě, 497 Queensberry Street, North Melboume
se bude konat členská schůze, na které se bude připravovat program příští
Valné hromady.
Všichni členové Sokola Melboume lne, zajímající se o program a další vývoj
této organizace jsou vyzváni, aby přišli na členskou schůzi, a přispěli svými
návrhy nebo nabídkou dobrovolné práce.
Na programu je návrh kandidátky nového výboru a jeho složení. Dalším
projednávaným bodem bude jednání o programu na příští rok, rozdělení práce
a funkcí mezi nové členy výboru.
Nezapomeňte - vaše účast bude mít vliv na krajanský život po celý příští rok.

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.

Vladimír Kapusta A.R.A.I.A
M.Arch.(Czechoslovakia)
M.L.Arch.(Melbourne)

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787.
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garáží a zahradou na
pražském předměstí byl
definitivně zamítnut, pokud
nepožádá
o
obnovení
českého občanství.
Při
udělení by ale přišel o ame
rické. Dlouhý se domnívá,
že rozhodnutí Ústavního
soudu je diskriminační.
irma Mountfield, prodejna
zahradní
techniky
v
severočeském
Mostě,
vyrábí solární sprchu Helios
a tvrdí, že po 200 dnů v roce
má celá rodina k dispozici
teplou
užitkovou vodu.
Otázkou ale je, zda v
Krušných horách, a zejména
v tamější uhelné pánvi
sužované smogem a spa
dem popílku, svítí slunce od
dubna do září natolik, aby
tento ohřev stačil pro celou

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

rodinu.
^eská mincovna vyrazila Zlatý dukát České republiky. Je
vyroben z ryzího zlata, váží 3,49 g a má průměr 19 mm.
Česká pošta jej prodává za 3.100,- Kč.
řekvapivým výsledkem skončila v polovině června v Sená
tu volba předsedy Stálé komise pro krajany v zahraničí.
Předpokládalo se, že do jejího čela zasedne bývalá velvyslankyně v Austrálii dr. J. Moserová-Davidová, která má pro
tuto funkci nepochybné jazykové i praktické předpoklady.
Většinu hlasů ale získal lidovec Milan Špaček.
andidátem na funkci slovenského prezidenta je Rudolf
Schuster, dřívější funkcionář národních výborů a expono
vaný komunista, který byl po listopadu 1989 šéfem sloven
ského parlamentu a velvyslancem v Kanadě. To vyvolalo
velkou nespokojenost tam žijících čs. exulantů. Schuster byl
také tajemníkem ÚV KSS a dnes je primátorem Košic. Emi
grantům, kterým se Schusterova kandidatura nelíbí, říká
bývalý disident a ochránce lidských práv Petr Uhl: "Co o tom
víte! Vy jste to nepražili!"
pisovatel skautských a chlapeckých knih Jaroslav Foglar
se dožil devadesáti let. Autor slavného románu Hoši od
Bobří řeky míní, že skauting přežije i v dnešní době počí
tačových her a televize a že romantika se z mladých duší
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - HYMANS SOLICITORS , nedá odbourat.
edmdesáté výročí příchodu prvních
We provide a full range of professional legal advice.
salesiánů do ČSR oslavily koncem
We are prompt, efficient and
května poutí v kostele Panny Marie
have a genuine interest in the welfare of our client.
Pomocnice v Brně - Žabovřeskách
Conveyacing - fixed price
Tax Planning
všechny složky "salesiánské rodiny".
Financing and Mortgages
Workcare
Salesiánská oratoř v Žabovřeskách
Company and Business Law
Personal Injury
byla komunisty zničena a nyní je
Family Law
Crimes Compensation
znovu vybudována - i s přispěním
Wills and Probates
Hearing Loss
českých a slovenských krajanů v Aus
Transport Accident
Litigation
trálii.
ejnovější Formanův film Lid versus
První porada zdarma
Česky mluvící právnická - Petra Moravek
Larry Flynt hájí absolutní svobodu
slova. Český spisovatel Ivan Klíma
Telephone: 9793 7676
Suite 31, 3rd floor
(jeho knihy v anglickém překladu na
Facsimile: 9793 7585
88-90 Walker Street
jdete ve všech lepších melboumských
Mobile: 019 420 738
Dandenong 3175
knihkupectvích a nedávno jsme ho
, slyšeli na českém vysílání SBS z MelMCLROURNC CH€AP€ST CARS
■■■■■' ■■
-

F

C
P

K

S

S

N

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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Australské
právo a my

bouřné)
k tomu
říká:
"Myslím, že má existovat
jakási hranice svobody, což
je u nás dané i zákonem.
Tolerance má svoje meze a
ve chvíli, kdy začneme být
tolerantní k militantní intoleranci, je to chyba. To je ona
věčná otázka neodporování
zlu. Žádná společnost není
absolutně svobodná a byl by
to také nesmysl. Moje svo
boda končí tam, kde za
čínám ohrožovat svobodu či
dokonce život druhého
člověka."
ustralský komorní or
chestr zařadil do svého
červencového koncertu or
chestrální
úpravu
smyčcového kvartetu "Z
opičích hor" Pavla Haase,
předválečného profesora na
konzervatoři v Brně. Název
skladby zní podivně a
vysvětlení
je
poněkud
komické, možná i neuctivé.
Na Sykovci, rybníku u
Nového Města na Moravě, a
v neobyčejně půvabné kra
jině Českomoravské vyso
činy, měl chatu Haasův
kolega z konzervatoře prof.
Kaprál a v létě tam bývalo
mnoho hostů - kromě Haase
bratři Křičkové, Bohuslav
Martinů, Vítězslav Novák,
Milča Majerová, Rudolf
Firkušný, Josef Jambor a
jiní, geniální a veselá
společnost. Žertem nazývali
tento líbezný kout u Devíti

skal Opičími horami a v obdi
vu k nim napsal Haas svůj
smyčcový kvartet. Jen pro
zajímavost dodávám, že
během letošního Pražského
jara zazněla Haasova opera
Šarlatán, jejíž libreto bylo
napsáno podle středověké
české mastičkářské kome
die.
alimilo va
kronika,
dokončená v roce 1314,
se pokládá za jednu z
prvních
prací
českého
písemnictví a je výmluvným
dokladem
probuzeného
národního vědomí. Dlouho
se pátralo po skutečném au
toru (Tomáš Pěšina z Čechorodu ji v roce 1637 při
psal omylem Dalimilu Mezi
říčskému) a dnešní výzkum
uvádí, že kroniku zřejmě
napsal severočeský šlechtic
a johanita Jindřich z Varns
dorfu, patřící k českodubské
komendě Havla z Lemberka.
životopisnou monografii o
fcBoženě Němcové Někdej
ší Betty napsal německy
(Innsbruck, 1995) exilový
literární historik Jiří Morava,
který žije od r. 1968 v Ra
kousku.
Autorův český
překlad vydává nakl. Český
spisovatel v Praze,

PRAGUE CAKES

I & D MOTORS

REFRIGERAT1ON 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
199 Moray Street,
South Melbourne

IVO NOVÁK
24 HODINOVÁ SLUŽBA

A

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

D

e

Telefon: 9699 9052

Pracovní
úrazy
Doby, kdy občané se
museli soudit o kom
penzaci (odškodnění)
se svým zaměstnvatelem a dokázat
vinu či “negligence" a
tím pádem také vy
naložit spoustu peněz
a času za vymáhání svého práva,
pominuly. Toto možná nepůsobí
mnoho radosti většině právníků,
ale výsledek je takový, že relativně
nová legislativa umožnila mnoha
lidem dovolat se svých nároků a
práv.
Právo jako takové je dáno legis
lativou a “precedentem" (případy
rozhodnuté v minulosti, které udá
vají směr a příklad zákonům před
soudy), ale aby člověk měl své
právo, musí se ho umět dovolávat.
Předmětem článku je informovat
veřejnost či zajímající se jed
notlivce o jejich právech tak, aby,
když se rozhodnou, věděli, jaké

Seznámení
44/170 hledá upřímného
kamaráda se zájmem o
přírodu a cestování,
který by mě chtěl
doprovodit na cestě druhou
polovinou života.
Zn. Ve dvou se to lépe šlape
Tište na adresu ájárodního domu

N.I.K.

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

jsou jejich nároky, či kam se mohou obrátit s dotazy.
Stane-li se vám úraz v práci nebo přispéla-li práce k tělesnému či psychickému poškození nebo finanční ztrátě,
máte právo být odškodněn. "Accident Compensation Act” ustanovuje maximální hodnotu odškodnění (lump sum
payment) přibližně $ 102460. Částka odškodnění se vypočítá tak, že se vezme v úvahu například následující: druh
poranění (ruka, noha, záda, sluch), má-li zranění trvalé následky a jak toto afektuje činnost, kterou poškozený
normálně vykonává a další.
Přesahuje-li nárok na odškodnění $ 10.000, je možné dostat bolestné do maximální částky $ 55040. Nárok se
může uplatnit I delší dobu potom, co se zranění stalo, pokud zraněný navštívil lékaře či byl práce neschopen.
Toto “Lump sum” odškodnění je mimo odškodnění ve formě částečného platu a platby za lékařskou péči, na které
má postižený nárok v době zranění. Např.: paní S. pracovalá mnoho let v továrně u pásu. Práce nebyla namáhavá,
ale vyžadovala opakující se jednotvárné pohyby. Paní S. často bolelo v zádech, v pravém rameni a ruce. Bolesti
byly takové, že nějakou dobu nebyla schopna pracovat, a později byla zaměstnána na lehčí práci. I když paní S.
dostala lehčí práci a v době neschopnosti dostávala část platu, paní S. může žádat odškodnění za částečné, ale
trvalé následky, protože její zaměstnání zavinilo nebo přispělo jejímu tělesnému postižení.
Chtěla bych upozornit, že odškodnění se týká jak tělesného tak duševního zdraví. Dále - záleží ovšem na době
kdy ke zranění došlo - je možné vyhledávat odškodnění pod Common Law -negligence. Celkové trvalé postižení
musí být 30% a více.

Ztráta sluchu

Do kategorie pracovních úrazů je zařazena I ztráta sluchu, která nemusela vzniknout

Česká a slovenská

Ostrov věčného léta, romantických zálivů, zlatých pláží a kokosových palem.
Je 8 km od Townswilu v severním Queenslandu. Má rozlohu 52 km a je národním
parkem. Ostrov má všechny služby města, obchody, 15 výborných restaurací, 4
turistické resorty, golfové a tenisové kurty, plachetnice, procházka panenskou
přírodou. Je zde zábava pro dospělé i děti.

Beachside Palms Holiday Units
7 Esplanáde, Nelly Bay, Magnetic Island.

Moderní, kompletně vybavené
dvou a jednopokojové byty
na pláži Nelly Bay s panora
matickým pohedem na moře.
Sluneční energií
vytápěný bazén.
Na požádání zašleme
brožury a video.

Jednopokojový byt (3 hosté) $ 330 za týden
Dvoupokojový byt (5 hostů) $ 430 za týden
Informace promptně zašle Frank Baychek (Bejček),
7 Wilberforce Avenue, Rose Bay, NSW 2029.
Telefon: (02) 9371 9164
Fax: (02) 9388 2183

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

■Ï

svépomocná a podpůrná
organizace
Tato organizace, která má
nyní 15 členů, žijících v roz
ličných částech Melbourne - je
zaměřená na vzájemnou po
moc mezi krajany. Její členové
jsou ochotni navštívit ty, kteří
potřebují pomoc , poskytnout
rady, nejnutnější potřeby a
služby ve spolupráci se St. Vin
cent de Paul.
Koordinací této svépomoci
byla pověřena naše vedoucí:
Paní Eva Jahodová, Director of
Nursing, se kterou se můžete
spojit po úředních hodinách na
tel.. 9369 6172.
Vzhledem k rozšíření naší or
ganizace, potřebujeme další
členy ochotné ke spolupráci.
Zájemci volejte Evu Jahodovou
nebo Kamila Buriana na tel.:
9807 3481

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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přímo výkonem povoláni, ale mohla být tímto afektována. Po konzultaci s lékařem specialistou, který určí stupeň
poškození a vyjádří pravděpodobnost, že povolání mohlo přispět k poškození sluchu. Na základě odborného
posudku se podá žádost o odškodnění. Legislativní stupeň odškodnění je od 7% ztráty sluchu.
Ztráta sluchu není zřetelná, a proto jí většinou nepřikládáme zvláštní význam. Zatímco jednotlivec může částečně
anebo plně ohluchnout tak, že neslyší určité zvukové rozpětí, někteří lidé trpí neustálým zvoněním v uších, které je
nejenom velice nepříjemné, ale narušuje soustředění a pozornost, čímž skrytě působí na jejich jednání.
Zdraví je nejcennější co máme. Zaměstnavatelé mají povinnost chránit zdraví zaměstnanců a předcházet zranění
či praktikám, které by mohly vést k tělesnému či psychickému poranění nebo postižení.
Petra Moravek
Více informací podá Petra Moravek na tel: 9793 7676. Hymans Solícitors inzeruji v Kvartu na str. 6

Před potopou, za potopou...
Petra Rychecká
Téměř každé odpoledne
vyrážím do města učit a večer
se zase vracím domů. Auta ne
majíc jsem odkázána na veřej
nou dopravu. Velmi často
probíhá má cesta takto:
V Middle Brightonu čekám na
vlak a pozoruju přitom místní
ptáčky, jak se snaží zobáčky
dostat do jednoho z mnoha
okolo
ležících
papírových
pytlíků. Co když tam ještě zbyl
nějaký drobeček z darů páně
McDonaldových? Pak přijede
vlak (sláva, dnes není výluka
ani stávka!), nastoupím a ze
sedadel odhrnu vrstvu novin,
kelímků od koly a ptáčkům i
mně známých pytlíků. Na svět
se mohu dívat rozbitým, ale
ještě stále držícím oknem.
Ujedeme
několik
stanic,
poslouchám volkmena, a už se
blížíme do nebezpečné zóny.
Vlak zastavuje a dovnitř se řítí
potopa mladých lidí v elegant

ních uniformách nejrůznějších
škol. Obsazují všechna volná
sedadla, usedají či ulehají na
zem a za šustotu mnoha
dalších pytlíků, které postupně
obohacují již od Brightonu se
mnou jedoucí'sbírku,'si vesele
vykládají. Ani zesílení volkme
na na maximum nemá šanci
přehlušit zdravou australskou
mládež. Poněkud zbytečně se
pokouším je nevnímat ani
tehdy, když centimetr od mé
čerstvě vyprané sukně kladou
své, zřejmě buší prošlé, boty.
Vlak se otřásá jejich hlaholem
a pomalu nás unáší kolem
několika
vesele posprejovaných zdí, haldy odpadků
apod. na Flinders Station.
Konečně jsme tady! Odpolední
trénink je tedy za mnou! Večer
k tomu přibude proplétání se
mezi společensky unavenými
lidmi,
odpočívajícími
na
schodech nádraží, uhýbání
před
zřejmě zdrogovanou

GARANTUJEME NEJ VÝHODNĚJŠÍ CENY

mládeží před St. Paul Cathedral, možná mamě čekání na
pravidelný spoj, který si čas od
času bere prázdniny, zbytečná
naděje, že nám budou rozsví
ceny a zatopeny I zbývající dva
vagóny ze tří a, bude-li zle,
další žvýkačka na sukni... Ra
dosti Austrálie!
"Projížděli džunglí a před
nimi se odkrývala nádherná
scenérie. Slunce prosvětlovalo
temně zelené stromy a dopada
lo zlatě na překrásné barevné
květy orchidejí, které tady,
uprostřed
vlhké
temnoty,
vytvářely kaskády barev a vůní.
Vzduchem poletovali pestro
barevní motýli a všude se ozý
val zvláštní zpěv ptáků. Jak
temná se jim džungle zdála na
první pohled! Jak pustá a bez
života! A najednou, čím dále do
ní pronikali, tím více objevovali
její kouzlo a krásu."
Tyto dva krátké popisy jsou
spolu s článkem z minulého
měsíce "Z buše do džungle"
východiskem mé dnešní úvahy.
Jsou malým cvičením na téma,
že na vše se dá dívat minimál
ně ze dvou stran - slunná
Austrálie nemusí být vždycky
slunná a
džungle vždycky

MARTIN VÁŇA

(B.Bus) ACCOIWTANT
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,
Mob: 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

10 Evart

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.

VEČERY O ...
1.8.1997 v 8.00 Historie: Husité - národní chlouba
nebo neštěstí?

15.8.1997 v 8.00 Havel a ti druzí - literatura v
podzemí

29.8.1997 v 8.00 Jan Werich - moudrost klauna

Přednáší Petra Rychecká
tmavá.
Nebyla jsem doma, v České
republice, už víc jak půl roku.
Možná jsem zvyklá na ledacos
a nevnímám už tolik stinné
stránky té naší "džungle".
Možná jsem sama nevy
chovaný barbar... Ale přece je
zvláštní, že by tam za tu krát
kou dobu lidi tak neuvěřitelně
zpustli...?! Že už by v nich
nezůstalo nic pozitivního, nic

nás opustil náhle.
v nedéli 6. července 1997
ve vétju 46 let.
Dčkujeme všem

hezkého, nic lidského? Jen
samé krádeže, -vraždy, pod
vody, nezdvořilost, zloba, kru
tost, vypočítavost...? Opravdu
jen tohle je Česká republika
těchto dní?
V hospodách se vždycky
mluvívalo o politice (té špatné)
a o ekonomice jen v souvislosti
s tím, co zase na trhu chybí a
kolik to stojí na černém trhu. I
teď se mluví o politice (o všech
těch špatných) a o ekonomice pro změnu v souvislosti, co ko
lik stojí, co podražilo, kolik kdo
má... Jsme malá země a před
těmito problémy u nás skoro
není kam utéct. Denně jsme
všichni pod tlakem sdělovacích
prostředků, které přinášejí nej
novější zprávy o tom, kdo se s
kým pohádal, kdo koho okradl,
podvedl a kolik nás všechny to
bude stát... Neustále jsou
rozpoutávány nové kampaně

za projevy soustrasti.
1 las ta, druhá máma
Marian a IPavel, sourozenci

IBM

Syn Luby a Lidy

cj|1

(Gjeorge)
Šustěl

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

V. Ambrož
Tel: 9715 1116

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

Vladimír Kolář
S 9836 0440
Mobile: 015 318 152

špatných zpráv, a tak není divu,
že obecná nálada jim odpovídá.
A když máte špatnou náladu,
zkuste být milí na své okolí! Je
to bludný kruh...
Jenže historie má tendenci k
vyváženosti. Za všech dob se
vraždilo, okrádalo, znásilňova
lo, válčilo ... A dříve možná I víc
než dnes, když nad námi přece
jen visí Damoklův meč v
podobě atomových zbraní,
které se tak paradoxně stávají
zárukou míru. Vždycky bylo zle
a vždycky bylo dobře. A je jen
na nás, z jakého úhlu se dnes
díváme třeba na dobu panování
slavného "mírotvorce" Karla
IV., který v případě potřeby se
ani minutu nerozpakoval dát
popravit své bývalé spojence
apod. A I za jeho doby bývali na
našich cestách lapkové a
hospodští okrádali zákazníky...
Vše je jen otázkou úhlu pohledu
a vědomí souvislostí.
Snad by pomohlo, kdyby se
jednou za čas zcela vědomě
rozpoutala také kampaň zpráv
dobrých - co se komu povedlo,
jak hezky to kde vypadá, kdo
udělal jaký dobrý skutek, kdo
komu pomohl... Pak by se snad
lidi naučili hledat na věcech
kolem sebe I jejich hezké
stránky. A třeba by přišli na to,
že je kolem nich víc toho
hezkého. Jenže - to dá práci, a

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

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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8. srpna:
Předfilm: Habsburkové, dokument
Hlavní film: Lelíček ve služách Sherloka Holmese,
komedie, Vlasta Burian

červenec 1997
Dary na Sokolský list:
J. Smítka
M. a A. Oliverius
E. Král
L. Kurz
pí. Skučková
J. Košňar
S. Jacenko
A. Rosenfeld
V. a H. Růžic
K. Burian
M. Černý
J. Mencl
J.a H. Kolm
G. Faška

20
40
20
30
20
27
20
4
20
42
12
24
50
10

Dary na Národní dům:
Ing. A. Pichler
J. Košňar
K. Burian

50
50
50

Všem dárcům děkujeme.
J. Kollárová, jednatelka.
Bratři a sestry, znova připo
mínám, že je nový finanční rok a
je nutné si zaplatit členské
příspěvky co nejdříve.
Informace podá jednatelka na
tel: 9744 1691.

Známí čeští cyklisté, veteráni
Ivan Kolařík a Pavel Šindelář se
zúčastnili cyklisttických závodů v
v Queenslandu.
V závodě o Sunshine Coast
International Challenge v Kunda
Park se umístili nad očekávání
dobře.

22. srpna:
Předfilm: Habsburkové, dokument
Hlavní film: Skalpel prosím, drama, Brodský
Začátek ve 20:00, vstupné 2,-

Lehká večeře k dostání
před představením.

Výstava obrazů
Vážení krajané jsou srdečně zváni
na výstavu obrazů

Jarmily Hávové
v galerii Art Affairs, 42 University Street, Carlton
Výstava začíná 7. srpna a končí 24. srpna 1997.
Oficiální otevření je v neděli 10. srpna v 15 hod.
Galerie je otevřena každý den mimo úterý od 12 do 18 hod.

Jarmila Hávová se narodila v
Čechách, v Písku. Dětství
strávila v Hradci Králové a v
Praze, a pak v Etiopii, kam její
rodina odjela na tříroční kon
trakt. Sovětská okupace v 1968
je přiměla k rozhodnutí
nevrátit se domů a emigrovat
do Rodesie.
Jarmila studovala umění na Natalské universitě v Jižní Africe, kde
obdržela Bachelor of Art in Fine Arts a Master in Art in Fine Arts.
Obrazy, které budou na výstavě, byly inspirovány melbournskými
čtvrtěmi a také vzpomínkami na Čechy a české dětství.
Jarmila Hávová se zúčastnila mnoha skupinových výstav v Jižní
Africe, v Zimbabwe a v Melboume. Měla sólo výstavy v Johanesburgu, v Pretorii a v Pietermatzburgu.
Tato výstava v Carltonu bude její první samostatná výstava v
Austrálii.
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VEPROVE HODY

0

V neděli 16. srpna o
v pravé poledne
f
vypuknou

•Hcwy o
Domácí jitrnice, jelítka,
zabijačková polévka
a obsluha s úsměvem.

Vstup volný,
můžete si nakoupit domů

V sobotu 2. srpna v 7,30 večer.
Hraje STUDIO 4, bohatá tombola,
večeře v horním sále, vaří Míla Kokakola.
Vstupné $ 10,-

Objednávky mist na tel:
9744 1691 nebo 9432 8246
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Slovo 7.7.1997
Voda v řekách stoupá, na Moravě musely být
evakuovány letní tábory
Silné přívaly deště zkomplikovaly zejména v závěru
svátečního víkendu život občanům na východě
republiky. Do boje s přívaly deště se zde museli pustit
nejen hasiči, ale i další dobrovolníci, na některých
úsecích voda zcela přerušila silniční spojení.
Evakuovány musely být i některé letní dětské tábory na
střední Moravě.
Vydatné víkendové deště způsobily prudké stoupání
hladiny řek na střední Moravě. Třetí stupeň ohrožení byl
včera vyhlášen v Moravičanech na Mohelnicku. Výška
hladiny řeky Moravy zde stoupla oproti sobotě o 152
centimetry. Další ohroženou oblastí Mohelnická jsou
Loštice a okolí, kde se voda v řece Třebůvce zvedla o
135 centimetrů.
Podle operačního důstojníka
Hasičského záchranného sboru okresu Olomouc
Františka Ševčíka museli včera v několika případech
zasáhnout hasiči místních dobrovolných sborů.
Rozvodněný potok Třebůvka zatopil nedaleko Loštic
louky se třemi dětskými tábory, které hasiči museli
evakuovat.
V centru Olomouce zaplavil včerejší příval dešťové vody
kabelový kanál centrální městské pošty a stovky
telefonních účastníků zůstaly několik hodin bez spojení.
Nedaleký Uničov ohrožovaly vzduté vody na jezu řeky
Oskavy, kde museli hasiči kvůli uvolnění průtoku
odstraňovat naplavené klády a větve. Na Přerovsku je
vyhlášen 1. stupeň protipovodňové aktivity v
Dluhonicích, kde o víkendu stoupla hladina Bečvy o 210
centimetrů, na současných 3,6 metru.
S vodou včera doslova zápasili i na Vsetínsku a
Kroměřížsku v oblasti Hostýnských vrchů. I zde musel
být evakuován dětský letní tábor a do bezpečí přesunuty
přestárlé osoby z některých míst. Nejhorší situace byla
v Poličné. Voda zalila silníce mezi Choryní a Valašským
Meziříčím a Valašským Meziříčím a Bystřicí pod
Hostýnem. V Rajnochovicích na Kroměřížsku zatopil
rozvodněný potok Juhyně šest rodinných domků.
V Opatově na Svitavsku se z břehů vylil potok, velký
příděl vody zaplavil sklepy i obytné části domů, pole a
louky a způsobil značné škody. Z břehů se vylil i potok
Desinka u Dolního Újezda na Litomyšlsku, voda však
zatím zaplavila jen louky. Potoky tekoucí přes silnice
znemožnily dopravu a průjezd některými místy.
Například v Opatově, který byl včera vodou asi nejvíce
postižen, bylo na silnici zhruba 75 centimetrů vody.
Na většině řek v severomoravském regionu byl včera
vyhlášen stav ohrožení, případně druhý stupeň
povodňové aktivity. V Ostravě musely být v důsledku
trvalých dešťů uzavřeny pro motoristy některé ulice.

ěiu f •

t> f

Dešťové srážky potrvají podle meteorologů asi do
poloviny týdne.

Neviditelný pes 8.7.1997
Sever republiky postihly záplavy

Statisíce lidí na severní Moravě jsou odříznuty od světa.
Záplavy se šíří, povodně dosahují až do Zlína. Josef
Lux, který severní Moravu navštívil, hodnotí situaci jako
katastrofu, která nemá obdoby. V úterý se do míst
katastrofy chystá Václav Klaus s Milošem Zemanem.
Bruntálsko je pod vodou, hovoří se o smrti šesti lidí.
První odhady škod se pohybují kolem dvou miliard
korun. U Suchdola nad Odrou se zřítil vlak v místech,
kde prudká voda zbořila železniční most a jen shodou
šťastných náhod nebyl žádný mrtvý, ovšem raněných je
64. Kritická situace je i severních Čechách, zejména na
Trutnovsku. Úřady vyzývají obyvatelstvo k solidaritě a
pomoci, je třeba trvanlivých potravin a plenek pro malé
děti.
Jiří Skalický, předseda povodňové komise, varuje
občany a vyzývá je, aby respektovali pokyny vojáků a
policistů. Lidé, kteří museli být zachraňováni
helikoptérami, byli varováni 24, ale i 36 hodin dopředu.
Vydatné deště mají končit až ve středu a kulminace
povodňových vod na moravských řekách je teprve před
námi.

SUCHDOL NAD ODROU (woj, čtk) - Deštěm
podemletá trať byla včera pravděpodobně příčinou
vlakového neštěstí na Novojičínsku. Podle dosavadních
informací si neštěstí vyžádalo deset těžce a asi 64
lehce zraněných cestujících. V nemocnici zůstalo podle
posledních informací 29 lidí.
K nehodě rychlíku Sobieski, jedoucího z Vídně do
Varšavy, došlo včera v důsledku povodní asi kilometr
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evakuovaných. Lidé jsou znepokojeni, někteří nadávají.
Možná právem, nedovedu to posoudit. Zatopené území
je ovšem komunikačně odříznuté a za takových
okolností se těžko organizuje informační systém!

Slovo 12.7.1997

Na severu Moravy voda opadla, Uherské
Hradiště bylo evakuováno

před stanicí Suchdol nad Odrou krátce před třináctou
hodinou. Vlaková souprava najela na povodní
podmáčený most, který se propadl. Podle informací z
operačního střediska novojíčínského policejního
ředitelství vykolejilo posledních šest vozů soupravy.
Vagóny vjely až pět set metrů do okolních zatopených
polí a pouze vzrostlé stromy zabránily tomu, aby se
jeden z nich neskutálel do rybníka s vodou, který zde
vznikl následkem vytrvalých dešťů. Železniční prostor
byl po nehodě uzavřen a postiženi lidé byli sanitkami a
vrtulníkem převáženi do nemocníc v Novém Jičíně a
Ostravě.

10.7.1997 Neviditelný pes - Ondřej Neff:
Lidská dimenze katastrofy
Uvědomuji si příšerný rozdíl v podstatě existence mezi
námi, kteří máme to štěstí a žijeme na té nepostižené
části území. Záběry v televizi se střídají neosobně, jako
by to byly pohledy do částí světa, kde katastrofa patří
k dennímu životu. Přicházejí zprávy příliš děsivé, než
bychom je vnímali jako realitu. A do toho příběh:
Volá mí přítel Luděk. Psal jsem o tom stručně už v
průběhu včerejška: v Přerově zůstala jeho deva
desátiletá babička. Jsem schopen zjistit, kudy se dá do
Přerova projet? Volal mi z dálnice mobilem. Dovolal
jsem se až kamarádovi Michalovi do vojenského štábu
u Olomouce. "K Olomouci autem, dál obojživelným
transportérem," zněla odpověď. Luděk se nenechal
odvrátit. "Pojedu, až kam to půjde..." volal mi.
Z rádia zněly děsivé zvěsti o zmizelých lidech, o
utonulých, o zřícených silnicích, železničních tratích,
popadaných mostech. Kolem osmé se Luděk ozval už
z Přerova. Jeli na Uherské Hradiště, v Napajedlech
nalezli nezřícený most... Babičku nalezli suchou a
zdravou - a rezolutně odmítající transport do Čech.
Dovedu to pochopit, moje maminka byla taky z Přerova
a měla hlavu tvrdou jako šutr.

Ještě o lidské dimenzi
Ohromná vlna solidarity... Pražská ulice Zelenky
Hajského, kde je jedno ze sběrných míst, byla skoro
neprůchodná. Podobné je to všude v nepostižených
oblastech. Lidi najednou drží pospolu. "Je to jako před
osmi roky, když jsme zvonili klíčema,” psal mi kdosi
mailem.
Samozřejmě vládne chaos. Neexistují seznamy

PRAHA/OSTRAVA/OLOMOUC (zpr, čtk) Zatímco na
severní Moravě se lidé vracejí do domovů zničených
velkou vodou, tak na jihu v Uherském Hradišti muselo
být před povodní evakuováno včera odpoledne zhruba
deset tisíc obyvatel města. Kulminace povodně se
očekávala na jižním toku řeky Moravy ve večerních
hodinách
Údaje o obětech povodní se rozcházejí. Celkem 23
potvrzených obětí na lidských životech a tři
pohřešované eviduje Ústřední povodňová komise, která
včera jednala se skupinou přednostů okresních úřadů
oblastí postižených ničivými záplavami. Novinářům to
řekl předseda komise a ministr životního prostředí Jiří
Skalický s tím, že rozsah povodní na Moravě a ve
východních Čechách nemá v novodobé historii země
obdoby. "Musíme počítat s tím, že počet obětí ještě
stoupne," prohlásil ministr. Podle něj v postižené oblasti
nyní operuje kromě armády i 12 500 hasičů. Za
nejdůležitější úkol považuje vedle záchrany lidských
životů i úsilí záchranářů o sanaci zdrojů pitné vody.
Materiální škody jsou zatím těžko odhadnutelné. Jen v
Opavě odhaduje krizový štáb po opadnutí vody škody
na 1,7 až 1,8 miliardy korun.
Voda opadla také v Bohumíně a v okrese Jeseník, kde
jsou některé silnice již sjízdné.
Rozsáhlé záplavy dosud postihly 23 okresů Moravy a
východních Čech. Vyplývá to z informací krizového
štábu ústřední povodňové komise.
Hrozivý pohled je nyní na území povodněmi po
stiženého okresu Přerov, který při pohledu z vrtulníku
připomíná spíše měsíční krajinu. Velká voda na většině
území výrazně opadla a odhalila spoušť, kterou za
sebou nechala rozbouřená řeka Bečva.
"Je to katastrofální pohled. Koryto Bečvy má stržené
břehy a je jednou tak velké než před záplavami. Silnice
jsou zcela rozbité, domy pobořené. Pole a zemědělské
farmy voda úplně zničila. Škody jsou naprosto
nedozírné," řekl šéf hasičů v Přerově Alois Kosik. Uvedl,
že nejhorší pohled je na obec Troubky nad Bečvou, kde
příval zbořil více než 100 domů. Do Troubek, kam se
dnes vůbec poprvé od začátku povodní lze dostat po
souši, proto vyrazili záchranáři, aby zjistili, zda v
troskách nezahynuli lidé.
Hladina vody v zaplavené Olomouci opadla do
včerejšího dopoledne na některých místech až o dva
metry a město se pozvolna začalo vzpamatovávat ze
živelné pohromy způsobené rozvodněnou Moravou. Na
nejdůležitějších mostech přes řeku Moravu, které byly
neprůjezdné, je testována statika a zkouška rozhodne,
zda přes ně opět začnou jezdit automobily. Tramvaje ve
městě prozatím jezdit nebudou.
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Neviditelný pes 13.7.1997
Povodeň odchází, žal trvá

Třicet mrtvých, dvaačtyřicet tisíc evakuovaných, třetina
plochy republiky zasažena, tato strohá čísla v sobě
zahrnují děs, který zasáhl zemi. Povodňová vlna se
žene jižním směrem, v noci z neděle na pondělí je
ohrožen Hodonín, Strážnice, Veselí na Moravě. Situace
v Uherské Hradišti je nadále kritická, zaplaven' je
Moravský Písek. Na severu se evakuovaní lidé vracejí
do svých domovů, které jsou mnohdy v děsivém stavu.
Zvlášť tíživá je situace v Ostravě, kde přetrvávají
následky ekologické katastrofy. Nastala, když se
provalily nádrže s ropnými produkty v podniku

Ksrart P3
zastřelit, to rasově nemá co společnýho! Chátra je
chátra, psát vo ni moh ten Hugo, my je střílímel Kdo
bude přistižen, bude mu ustřižen! Statisiky, kdo jak a co
se můžou dělat až to bude zpět v normálních kolejích.
Co se týče rekonstrukce, to záleží na plánu, kterej by
měla udělat a koordinovat vláda spolu s lokální
administrativou a tady na tom pracovali ve dne v noci a
cela záležitost byla hotova behem 71! dnů! S tímhle se
nělze srát a sledovat nějaký Luxování - tady v tehle
chvílých přestává, jakejkoliv partajní boj, a všichni jsme
na jedny lodi! Já mám obavu, že se s tím zase budou
ve Fidlovačce srát léta a výsledek budou zase nějaký
hrozný panelový katakomby!
K tomu nemám ani ten "no comment".
Je třeba však vnímat, to, že každý z postižených je na
tom bídně. Přestože hlavní vlna záplav odchází (jakkoli
hrozivá je situace v postižených místech), trvá hrozba
kontaminace vody. Hlavním problémem nyní je obnova
dopravy a samozřejmě odstranění těch nejhorších
následků záplavy. Materiální pomoc se teď soustředuje
na desinfekční prostředky, gumové rukavice, lopaty a
krumpáče. Potravin je, jak se zdá, dostatek, ovšem
pitné vody je pořád třeba. Případy rabování jsou spíš
ojedinělé, v postižených oblastech podle sdělení
ministerstva vnitra klesla kriminalita o dvacet procent.
Je to číslo překvapující - kdo by tam měl chuť a sílu
vůbec nejakou kriminalitu páchat!
Dodejme už jen, že v sobotu Senát schválil deset
miliard navržených v pátek parlamentem na pomoc
postiženým. Zákonná opatření schválená v režimu
legislativní nouze podepsal prezident Havel. Nejvíce
postižení mají nárok už nyní na příspěvek ve výši třiceti
tisíc korun.

Ostramo, který míval vždy špatnou pověst. Jeho majitel
pan Vlček je cílem kritiky. Byl to prý snad jediný člověk
v Ostravě, který nevěděl, že se povodňová vlna blíží - a
jeho vinou se dostalo na 500 tun ropných produktů do
vody. Pan Vlček se brání, že nebyl včas varován.
Takových konfliktů bude jistě v nadcházejících dnech
přibývat - lecos naznačila diskuse v nedělním poradu
Debata na ČT 1, vysílaném mimořádně z Ostravy. Bylo
možné katastrofě zabránit? Třebaže se držím zásady,
že suchý by měl nechat mluvit mokré, domnívám se, že
v tomto případě skutečně šlo o mimořádnou katastrofu,
mimořádnou tudíž nepředvídatelnou v rozsahu, v jakém
se projevila. Jistě bylo možné ledasčemu zabránit,
kdyby se před týdnem vědělo, jaké peklo se strhne. Je
třeba se spíš soustředit na to, jak následky řešit. Steve
Prošek z USA k tomu podotýká:

Tady tohle známe, mně samotnýmu se rozpadlo
všechno nad hlavou při zemětřesení v 94! Jenže,
zemětřesení bylo v 4.30 ráno a v pět třicet už vjížděly do
oblasti patroly Národní Gardy spolu s námořní pěchotou
a okamžitě bylo vyhlášený - stáný právo! Guvernér už
přiletěl v 6. a Clinton vodpoledne už lez přes zbořený
mosty. ( Telefon nepřestal účinkovat!! Seděl jsem v
troskách a telefonoval do Prahy!) Stavby a
rekonstrukce mostů začaly ihned, městská centra byla
opravena do třech neděl! Cikán, necikán - raubíř,

Slovo 14.7.1997
Do zničených Troubek se vracejí první
evakuovaní
PŘEROV/TROUBKY (zst) - Nejzdevastovanější obcí
naší země jsou v této chvíli Troubky na Přerovsku. V
obci, u níž se slévá Morava s Bečvou, srovnala voda se
zemí 140 domů, patnáct set ze dvou tisíc obyvatel nyní
přežívá na evakuačních místech v Přerově a Lipníku
nad Bečvou. Zatím se podařilo najít a identifikovat šest
mrtvých. Přesto se i do Troubek začal o víkendu vracet
život.
Jak Slovu sdělil přednosta Okresního úřadu v Přerově
Miroslav Přikryl, včera byla částečně obnovena
elektřina a tři telefonní linky. "Zásadním úkolem, který
je však už z velké části zvládnut, je hledání a likvidace
uhynulých zvířat," řekl Přikryl. Autobusy přivážejí do
obce každé ráno 150 evakuovaných obyvatel, kteří se
za pomoci desítek vojáků, policistů a hasičů snaží
zachránit alespoň zbytky z někdejší úhledné hanácké
vsi. Lidé jsou hrůznými zážitky stále značně
vystresovaní. Přestože policie hlídá obec z obou konců,
obávají se lupičů, a také jim vadí lidé, kteří jejich
neštěstí dokumentují Na kameramana České televize
vzal jeden z vyplavených dokonce sekyru.
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ňová komise vedená ministrem Jiřím Skalickým se
rozhodla zachovat krizový štáb. Krizové štáby na
Moravě a východních Čechách jsou v pohotovosti.
Tyto štáby vyzývají občany, aby si nakoupili potraviny
na tři dny dopředu a připravili si evakuační balíčky měli u sebe doklady, připravili si baterky a
tranzistorová rádia, sirky a svíčky a spací pytle.
Skalický překvapivě varuje před ukvapeným nákupem
potravin - říká tedy pravý opak toho, k čemu nabádají
krizové štáby v terénu. Už sám tento fakt je na
pováženou. Situaci ustavičně monitorují armádní
letadla. V pátek před půlnocí se čekají záplavy na
Jesenicku a Bruntálsku. Ohroženy jsou i České
Budějovice. Připadá mi to jako válečný stav. První
nálet máme za sebou, ovšem konec není v dohledu.

Neviditelný pes 19.7.1997
Toto je válka
Před čtrnácti dny si nikdo nemyslel, že přijdou deště,
které promění rozsáhlá území našeho státu v krajinu
připomínající zemí zasaženou válkou. Před dvěma, třemi
dny si nikdo nemyslel, že to může přijít znovu. Tentokrát
záplavy ohrožují i oblasti v Čechách, zejména v jejich jižní
části: rozmáčené skála se už sesula nedaleko Českého
Krumlova a zavalila silnici spojující město s Lipnem. V
této oblasti už spadlo 50 mm srážek. Ústřední povod

Pohled zblízka
Předkládám čtyři snímky ze série reportážních fotek,
pořízených v neděli na jižní Moravě.
Ua prvním snímku je vidět, jak to vypadá v nejhůře
postižené moravské obci Troubky.
Benátská nálada v Uherském Hradišti však není nijak
idylická.
Obyvatelé Troubek zachraňují zbytky majetku.
V neděli zde byla objevena těla dvou obětí, zde jedno
z nich.

POMOC OBĚTEM POVODNÍ
Jednotlivci, podniky, organizace, státy a Evropská unie pomáhají
obětem katastrofálních záplav v České republice a Polsku peněžními i věcnými dary.
Pro tento účel byly zřízeny účty u některých českých peněžních ústavů:
♦
♦
♦
♦

Česká národní banka: Číslo konta: 1023001/0710, symbol: 558
Červený kříž: Komerční banka, číslo účtu: 10030-7334-011/0100, symbol 300
Nadace KB Jistota - Záplavy 1997: Číslo účtu: 3093790227/0100, symbol 693
Česká pojišťovna - Humanitární konto: Číslo účtu: 124695350/5100 - IPB
Sokol Melbourne lne. daroval ze svých úspor na účet Červeného kříže $ 1000.
Sokol Melbourne lne. vyžívá krajany, aby přispěli darem obětem povodní.
Dary je možné poslat na adresu:
Sokol Melbourne lne., 497 Queensberry Street, North Melbourne 3051,
který je potom převede na Červený kříž. Dárci tím ušetří za bankovní převod

DAR NA POMOC OBĚTEM POVODNÍ
Jméno:...................................................................

$................................

Adresa:....................................................................

Jméno dárců budou uveřejněna v Kvartu.

