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SOKOLSKÝ LIST
SOKOL MELBOURNE
497 QUEENSBERRY ST.,
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051

Takový normální úvodník

Celý měsíc si
[lámu hlavu, o
i čem budu psát
i svůj další článek.
■ Přírodních kata
strof,
vražd,
[neštěstí,
i lumpáren
ločividných
i hloupostí se
udál zhruba
stejný
poč.pt X

jako před měsícem, svět je stále
stejně špatný či stále stejně dobrý záleží na úhlu pohledu - a konečně,
nejsem přece žádný politický ko
mentátor nebo moudrý mentor,
abych pořád poučovala davy. Ta
o čem mám psát? Přemýšlím a
vymýšlím, a pak vyjdu na ulici,
nadechnu se - a je to!
Znáte ten vzduch? Nádech, výdech, nádech - a
hop: duše se vznese dva metry nad zem, přesně
půl metru nad ono masité a hloupé tělo, které
neumí létat, a musí se proto plahočit po zemi. A
jde se! Duše, vznášející se kus nad svým tělem,
nemá žádnou odpovědnost za jeho skutky, a tak si
užívá a trošku škodolibě ho nabádá k
nepravostem. "Co kdybys, tělo, koplo támhle do

DANUBE

toho kamínku?! Copak, bolelo to? A co kdybys
sebou prásklo tady na ten krásný prosluněný
trávník!? To je přece pohoda! A tělo, nechtělo by
se ti přičichnout k té nádherné voňavé kytičce, co
je jich tu spousta? Ta vůně, hmm..." A tělo se válí,
rochní na trávnících, čichá ke kytkám, chvilkama
utíká a zase se nesmyslně zastavuje, bezdůvodně
směje a vůbec celkově vypadá jako bláznivé.
Duše si užívá. A pak najednou - bum,
dva metry nad zemí, půl metru nad jiným
tělem, vznáší se další, cizí a velmi
sympatická kolegy
ně. Nebo kolega? U
duší se to tak asi
nebere. Mrknou na
sebe svýma duševními
očima, okamžitě si padnou
do noty, a pro ty ubožáky
dole, pr jejich těla, začíná
tanec bez konce. Budou
se honit a tisknout a
držet za ruce a líbat a urážet a
usmiřovat a klekat na kolena a
ulehat na trávník a nosit na rukou
a tancovat a provádět ještě spoustu různých
dalších nesmyslností, ke kterým je budou
ponoukat jejich báječně se bavící duše, vznášející
se a hrající si kus nad nima, bez odpovědnosti,
bez povinnosti, bez budoucnosti...
Čemu se divíte? Je přece jaro!
Petra Rychecká

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

n^30363

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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Havla. Pětinu obsahu

1^ knihy zaujímají okol

V melbournských knihku
pectvích se objevila kniha, kte
rou by si měl přečíst každý
Evropan: Norman Davies - Eu
rópe, A History, Oxford Univer
sity Press, 1996, str. 1.364,
mapy, obr. přílohy, S 50.
Znalost minulosti je podmínkou
k porozumění přítomnosti.
Davies nám nabízí panora
matický historický přehled o
světadílu, ze kterého jsme přišli
do Austrálie, a dává svému dílu
vypravěčský
spád
velmi
vzdálený
suchému
a
nezáživnému dějepisu. Angličtí
historici se většinou soustřeďují
na historické okolnosti týkající
se britských ostrovů, Nor
mandie, starého Říma - to je
jejich
anglosaská Evropa.
Davies ale patří do jiné kate
gorie (před časem vydal
dvoudílné dějiny Polska) - silně
se zajímá o Slovany, střední a
východní Evropu. Jeho dějiny
začínají dobou bronzovou a
jsou dotaženy do roku 1991.
Jenom namátkou uvádím, že
nezapomněl ani na Jana
Amose Komenského, ani na
Jana Masaryka, ani na Václava

| | nosti, které autor po
kládá za stěžejní v
průběhu tohoto století: druhá
světová válka, konflikt mezi
NATO a Varšavským paktem a
rozpad Sovětského svazu.
Před časem jsem četl
velezajímavou polemickou kni
hu (Francis Fukuyama: The
End of History), ve které se
tvrdí, že rozpad komu
nismu byl následkem
historického vývoje
volného trhu, liberální
demokracie
a
úsilí
sjednotit
Evropu i za cenu
zrušení státních
hranic v zájmu
ekonomického
racionalismu.
Národní identity
se tak dostávají na
ostří nože, na jehož
jedné straně stojí
sen evropské unifikace, na
druhé
nacionalistické
poblouznění. Davies si není tak
jist ani budoucností Ruska, a
tím ani celé Evropy, či vy
mazáním státních hranic z
map.
Autor oživuje popis dějin
ného toku zarámečkovanými

STAMPS & COINS

Peter Strich

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.

tel: 03 9661 2945
•
•
•
•
•
•
•

zmínkami o událostech, které
zůstávají v povědomí ústní his
torie, jako je např. výbuch sop
ky Thera, která v r. 1628 př. Kr.
vychrlila 30 krychlových kilo
metrů lávy a zničila v té době
důležité město Knossos na
Krétě. V jiném rámečku je uve
deno, že premiéra Mozartova
Dona Giovanniho v Praze dne
29.10.1787 je pokládána za
křižovatku

evropské kultury a vzdělanosti.
Další rámeček říká, že Fran
couzská revoluce byla krvavá,
ale jak posuzovat Stalinovu
zvůli, když v letech 1932-33 dal
podnět k vyvolání hladomoru
na Ukrajině se sedmi miliony

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři

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

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

VÝKUP A PRODEJ ZA HOTOVÉ

Pro krajany sleva

• MU Dr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz
RINGWOOD
Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.

8 9873 3016
Pondělí-Pátek 8:30-20:00
Sobota9:00-13:00
Neděle10:00-13:30

Konzulát Slovenské republiky: Level 1, 128 Exhibition Street, Melboume 3000
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Tel: 03 9654 4755, Fax: 03 9654 4788
obětí. Sovětský socialismus má
ovšem na svědomí přes 54 mili
onů životů.
Daviesovo podání evrop
ských dějin je založeno na poli
tickém a intelektuálním základu
a prozrazuje jeho neobyčejně
silné zaujetí dominantními
událostmi v historii světadílu.
Další kniha, o které se chci
zmínit, je soubor do angličtiny
přeložených kratších literárních
prací českých spisovatelů - Ele
na Lappin: Daylight in Nightclub
Interno. Czech Fiction from the
Post-Kundera Generation, Catbird Press, 1997, str. 95, $ 15.
Nemíním se zde zabývat jed
notlivými povídkami 16 autorů,
jejichž jména jsou pro nás stej
ně většinou neznámá, více než
na nich záleží na kvalitě prací.
Výběr byl realizován tak, aby
tematika i zpracování povídek
odrážely situaci, ve které český
národ nyní žije. Obstát vedle
Milana Kundery je ovšem těžký
úkol a nejsem si jist, jak se to
zařazeným autorům povedlo.
Vyrůstali a formovali se větši
nou po srpnové invazi a bolše
vická totalita se do nich vtiskla
snad až příliš markantními formativními dogmaty, zavádějící
mi je do uličky intelektuálních
absurdit, ve kterých se humor
snadno proměňuje v grotesku.

Kundera žil v Sověty okupo
vané republice do roku 1975, a
pak odešel do Francie. Dobu
mezi lety 1968 a 1975 popsal
jako nejprve krátkou, velmi
fascinující zkušenost, která se
postupně stávala smutnější a
smutnější a nakonec vyústila do
sterility. Na tento jeho výrok
jsem si vzpomněl při čtení an
tologie.
V
Melbourne
vychází
měsíčník pro politiku a kulturu
Qadrant, v jehož posledním
čísle (VII - Vlil 1997) jsem
narazil
na
šestistránkový
příspěvek Madeleide Byrne:
Landscape of Ghosts. Autorka
učila ve školním roce 1995-96
angličtinu v městě Sečovce a
na základě této zkušenosti píše
knihu,'jejímž yýtahem je tento
článek. Koho zajímají pocity
mladé
australské
učitelky
vržené do východoslovenského
prostředí, její pozorování a
reakce, pak by si měl tento
článek přečíst. Její zkušenost je
samozřejmě založena na kon
frontaci s australským životem.
Všímá si života na malém
městě, jeho politiky, kultury a
sociální stratifikace. Musím ale
upozornit, že její poznatky ze
Slovenska nejsou pro nás příliš
lichotivé.
A nakonec ještě zpráva pro

ty, kteří se po příjezdu do Aus
trálie dostali v systému pracov
ních kontraktů daleko na sever
a působili při těžbě uranu v dole
zvaném Rum Jungle. Pokud
vím, působilo tam mezi plejá
dou jiných přistěhovaleckých
národností, sto kilometrů jižně
od Darwinu, nemálo Čechů a
Slováků. V obci Batchelor (ano,
tam, kde stojí replika Karlštejna
-její tvůrce Bernard Havlík pra
coval v dole jako prospektor) se
připravuje otevření muzea,
které
by
shromáždilo
vzpomínky a dokumenty spjaté
s tímto místem. Adresa: The
Batchelor Rum Jungle Memori
ál Project, P.O.B. 332, Parap,
N.T.
0804.
Mezi
svými
knížkami mám jednu (Milan
Vodička: Track to Rum Jungle,
1970), kterou tam pošlu.

Nejstarší člen Sokola
Melbourne, bratr

Ť

Stanislav
Kofler,

zemřel 30. června 1997,
ve věku 94 let.
Hedo a Vlasta Růžicoví
s rodinou.

Do Prohy
Airbusem A 3JO
Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu plus jedna domácí
letenka

nejsrdečnější

letecká V

společnost 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
: (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

V minulém čísle jsme se my, redakce vašeho oblíbeného měsíčníku Kvart, neprozřetelně dopustili
několika chyb. Neplánovaně jsme tak jimi otestovali pozornost našich čtenářů a musíme vám nyní
udělit jedničku s hvězdičkou za detektivní schopnosti v odhalování hrubek a omylů.
Těm, kteří doposud váhají, zda se jednalo o chyby či nikoliv, zde předkládáme rozluštění záhad:
1. Vepřové hody - skutečně se odehrávaly v neděli, jak jistě mnozí z vás zjistili svou aktivní účastí,
avšak tato neděle byla 17. dnem v měsíci - čili 17.8.1997, nikoli 16.8.1997.
2. Co říkala Petra Rychecká v posledním řádku svého článku adresovaného Pavlovi
Pospíchalovi? Nic zvláštního, žádnou nadávku, žádnou invektívu. Řádek, který se ztratil při skládání
příspěvků do počítače, zněl: "A komu by se do toho chtělo, žel?"
3. Chyba největší, za kterou se já, coby nepozorná korektorka velmi kaju: vyzývat někoho k něčemu
se dá vždycky jen a pouze s tvrdým Y, protože se jedná o vyjmenované slovo po z (nazývat se)!
Zatímco zívat můžete pouze měkce. A tudíž si ukládám za trest stokrát vzorně opsat větu:

Vymývám uák Jz yújávú!
(Kontrola je možná na mém počítači.)
Doufáme, že nebudeme vaše detektivní schopnosti testovat příliš často a slibujeme tímto, že se
polepšíme až na samou mez našich schopností!
PR

AUSTRALSKÉ PRÁVO A MY

§

PARTNERSKÉ - PŘEDMANŽELSKÉ SMLOUVY (PRE-NUPTIAL AGREEMENTS)

Součástí mého povolání je praxe Rodinného práva. Toto zahrnuje rozvody, uspořádání ma
jetkových vztahů, bydliště a výchovu dětí.
Rozvod obvykle vyvolá rozporuplné pocity, které ovlivňují celou rodinu. Toto často vyústí v soudních
sporech, když přijde k majetkovému vyrovnání. Jsou-li v rodině děti, potom také nastávají spory, u
kterých rodičů či partnerů budou děti trvale bydlet a jaký bude kontakt s dětmi obou rodičů.
Předmanželská (partnerská) smlouva předchází těmto soudním přím, neboť uspořádá většinu těchto
záležitostí předem. Takže v případě, že partnerský vztah se rozpadne, oba partneři ví, jaké majetkové
uspořádání bude, a toto mohou s konečnou platností zaregistrovat u soudu. Taková dohoda zamezí při před
soudem, a tudíž také tomu, aby se oba partneři sešli před soudem jako sokové.
Nedávná změna Rodinného práva podporuje kompromis a vzájemnou dohodu obou partnerů, ale ne vždy je tomu
tak. Předmanželská smlouva se může nechat zaregistrovat u Rodinného soudu, ale i když není zaregistrovaná, je
platná, jelikož uvádí, co který z partnerů do manželství vložil a jak s tímto chce nakládat. Co se týče majetku
nabytého v době manželství, záleží na druhu smlouvy a délce trvání manželství, nebo jak oba partneři k manželství
přistupovali. Ve zkratce je to smlouva vyjadřující vůli obou partnerů v době vstupu do partnerského či manželského
svazku.
Láska a romance nastávajících se těžko spojuje s chladností a pragmatičností smlouvy, která jedná o tom “když
se rozejdeme”. Presto se na předmanželskou smlouvu dá hledět kladně, pokud si člověk uvědomí, že značná část
partnerských vztahů se z různých důvodů rozpadá. Tato smlouva pak působí
Luboš KALA jako pojistka pro kladné budoucí vztahy mezi partnery hlavně tím, že zamezí
umělecký kovář mnoha sporům a umožní lidem, kteří spolu žili a měli děti, aby se rozešli ve
260 Hadon Road stavu přátelském anebo tolerantním a ne jako nepřátelé. A to už hlavně
proto, že největší citové oběti rozvodu bývají děti.
BALLARAT
Petra Moravek, Hymans Solicitors, tel: 9793 7676

Tel: 053 428 898,
Fax: 053 428 571

Na zakázku vyrobíme kovaný
nábytek, lustry, točité schody,
zábradlí, dekorativní mříže,
exluzivní brány a ploty.
Nabízíme množství vzorů a
dekorativních motivů, nebo
zhotovíme podle vašeho návrhu.

Pro krajany sleva.
Těšíme se na vaši návštěvu
po telefonické domluvě.

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

HANDYMAN
TONDA ŠROM
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
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VZtfOMWÍÁME
na 60-ti leté výročí úmrtí
prvního prezidenta Československé republiky
T.G.Masaryka 14.9.1937
Tomáš Garrique Masaryk - jméno po celou
dobu zatlačované až na okraj zapomnění, dnes
opět vyvstávající před celou naší veřejností jako
symbol vysoce aktuálních principů a hodnot.
Nositel tohoto jména byl a zůstává i pro naši
současnost zosobněním snah a tužeb, které
nacházejí svůj výraz v reálném naplňování pojmu
svoboda, demokracie,
humanita, sociální
spravedlnost, státní samostatnost, národní
svébytnost, pluralismus, diskuse ...
Tomáš Masaryk se narodil 7.března 1850 v
Hodoníně jako prvorozený syn chudých rodičů,
kteří sloužili na císařských dvorech a majetcích.
Otec Josef byl slovenského původu a matka
pocházela z moravské rodiny. Rodiče v panské
službě často měnili působiště a s nimi i Tomáš a
jeho dva bratři. V té době na vnímavou dusí
dítěte nejsilněji působila příroda rodného
moravského Slovácka, náboženství a drsná so
ciální realita doznívajícího polofeudálního života
na venkově. Do školy začal Tomáš chodit v
Hodoníně a ukončil ji v Čejkovicích. Poté
navštěvoval dvě třídy nižší reálné školy v
Hustopečích a po jejich absolvování se učil
kovářem v Čejči.
Sociální zkušenosti z dětství přivedly mladého
Tomáše oklikou i k národnímu uvědomění, a tak,
když byl v r. 1865 přijat do druhého ročníku
německého gymnázia v Brně, postavil se záhy do
čela české strany studentů. Byl studentem do
brým, ale zároveň impulzivním, nepoddajným a
hájícím vždy své přesvědčení.
V konfliktu s ředitelem brněnského gymnázia se
např. hájil kategorickým výrokem "Kdo jedná
proti svému přesvědčení, je padouch!". Vyloučení
z gymnázia unikl jen díky tomu, že jako domácí
učitel v rodině brněnského policejního prezidenta
se s touto rodinou v r. 1869 přestěhoval do Vídně,
kde pokračoval v dalším studiu, ale i v
soukromém sebevzdělávání podle svých před
stav.
V době vídeňských studií Masaryk jako osob

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

nost rychle dozrál. Díky svému širokému rozhledu,
ale i osobitosti a schopnosti znepokojujícím způ
sobem čeřit stojaté vody oportunismu a přetvářky,
se záhy ocitl ve středu českého studentského
života. Vlastní vysokoškolské studium zvládal
snadno, spíše na okraji svých mnohostranných
zájmů.
Po dosažení doktorátu filosofie v r. 1876 nastalo
pro Masaryka významné období v jeho osobním
životě. Při prohlubování svého vědeckého rozhledu
na univerzitě v Lipsku se seznámil se svou budoucí
manželkou, Charlottou Garrigue ze Spojených států
amerických. Její dívčí příjmení za Masarykovým
křestním jménem dodnes připomíná všestranně
vyvážené soužití manželského páru. Mladí manželé
začínali svůj rodinný život ve velice skromných
poměrech, neboť dráha neplaceného soukromého
docenta, kterou Masaryk po habilitaci na vídeňské
univerzitě nastoupil, neposkytovala záruku hmot
ného zajištění.

V.M.K. Design Architect.
Commercial Design & Consulting; Urban
Landscape Design; Computer Design & Drafting; J.
House Inspection Service.

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

Tel : 9859 5787,

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

osobní a rozhodl se k emigraci, kterou
uskutečnil již v závěru r. 1914. Po rozvaze o
různých možných postupech zahraniční akce
vystoupil r.1915 ve Švýcarsku při příležitosti
pětistého výročí smrti Jana Husa s vyhlášením
národního odboje proti Habsburkům. Riskoval
tím nejen svůj vlastní život, ale i život své
rodiny, která zůstala doma. S plnou odpověd
ností převzal na svá bedra roli vůdčího před
stavitele národní a demokratické revoluce
Čechů a Slováků. V průběhu války vedl náročná
jednání a akce ve Francii, v Anglii, Rusku,
Spojených státech amerických a i v jiných
zemích, a v neposlední řadě organizoval z
českých a slovenských dobrovolníků, vesměs
zajatců, zahraniční vojsko - legie. V závěrečné
etapě odboje zpracoval Prohlášení nezávislosti
(Washingtons-ká deklarace), kterým byla
18.října 1918 proklamována Československá
republika. Tento dokument podepsali vedle
Masaryka i jeho nejbližší spolupracovníci v
garaničtóm odboji Dr. Edvard Beneš a gen.
Milan Rastislav Štefánik.
V
nově
vzniklé
republice
Národní
shromáždění 11.listopadu 1918 jedno
myslně zvolilo T.G.Masaryka prvním prezi
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - HYMANS SOLICITORS
dentem.
Do čela státu v této vysoké hod
We provide a full range of professional legal advice.
nosti
byl
pro svoji všeobecně uznávanou
We are prompt, efficient and
autoritu
zvolen
ještě
třikrát
have a genuine interest in the welfare of our client.
(1920,1927,1934). Po celou dobu výkonu
* Conveyacing - fixed price
* Tax Planning
í prezidentské funkce usiloval o to, aby
* Workcare
* Financing and Mortgages
i Československo zakotvilo v Evropě jako
i svobodný, demokratický stát, v němž by
* Personal Injury
* Company and Business Law
♦ Family Law
* Crimes Compensation
| došly naplnění jeho celoživotní ideály.
* Hearing Loss
* Wills and Probates
s Mezi vojáky v legiích se ještě v době
* Litigation
* Transport Accident
války a později i obecně rozšířilo důvěrné
| označení Masaryka jako "tatíčka". Za svůj
První porada zdarma
I rozhodující podíl na vzniku samostatné
Česky mluvící právnička - Petra Moravek
• Československé republiky byl však později
i různými způsoby oceňován i oficiálně. K
Telephone: 9793 7676
Suite 31, 3rd floor
Facsimile: 9793 7585 osmdesátým narozeninám v r.1930 mu
88-90 Walker Street
Mobile: 019 420 738 I byla prokázána nejvyšší možná pocta tím,
Dandenong 3175
| že Národní shromáždění podle klasického
t římského vzoru vyhlásilo ústavní zákon ve

Na počátku 90. let se Masaryk začal výrazněji
prosazovat v přímém politickém životě. Jako člen
mladočeské strany působil ve funkci poslance
Říšské rady v letech 1891-93. Tehdejší politikaření
se však příčilo jeho zásadám, a proto se po složení
poslaneckého mandátu opět intenzivně věnoval
vědecké práci i problematice nového národního poli
tického programu. Současně rozvíjel styky s před
staviteli slovenské inteligence, se zástupci jiných
slovanských národů, ale pracoval i mezi dělníky a
zabýval se praktickými stránkami socialistického
hnutí. Později v této souvislosti lapidárně prohlásil:
"Přijímal jsem socialismus, pokud se kryl s pro
gramem humanitárním."
Od počátku našeho století si začal Masaryk stále
naléhavěji uvědomovat, že nejen v RakouskoUhersku, ale i v celé Evropě nazrávají problémy,
které vyústí ve velkém otřesu. V r.1907 ještě jednou
vstoupil do Říšské rady jako poslanec reprezentující
hnutí tzv. realistů. Celá jeho činnost v této době však
již předznamenávala období jeho vrcholné politické
činnosti za první světové války.
V době vypuknutí války bylo Masarykovi 64 let.
Střízlivě zhodnotil situaci národní, společenskou i

MClßOURNC 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

Volejte Láďu na tel: 9769 6346

Zvlášť výhodné ceny pro krajany.

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

x
Tel: 9587 1488,

Fax: 9587 3754

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

znění "T G.Masaryk zasloužil se o stát". V závěru
aktivní politické činnosti byl při abdikaci z nejvyšší
funkce v r.1935 ještě poctěn čestným titulem
"prezident Osvoboditel".
V době narůstání nových problémů ve státě I v
Evropě T G.Masaryk dožíval svůj život na zámku v
Lánech. Zde také 14. září 1937 zemřel a jeho tělo
bylo uloženo do prostého hrobu na lánském
hřbitůvku.

^~La naše.
písnička česká

POZVÁNKA
Národní dům Čechů a Slováků v Melbourne,
497 Queensberry Street, Nth. Melbourne, 3051
za spolupráce Československé obce legionářské
v zahraničí zve celou krajanskou veřejnost na
vzpomínkové setkání

PRAGUE CAKES |
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
'------- •----- r—*.

I

"T.G.M. - OSVOBODITEL"
do Národního domu
v neděli dne 14. září 1997 ve 12.00 hod.
spojené s výborným obědem.
Cena $ 12 včetně kávy a zákusku.
Vařit bude bratr Míla (Coca-Cola) Kruntorád.
Zajištění obědů je nutno rezervovat do lO.září 1997 na tel. číslech:9744 1691 nebo 9432 8246. í
Těšíme se na setkání!
Výbor Československé obce legionářské, f
jednota Victoria
SmWWM'" "IJIJ Jl 1

Seděly jsme jako tři bludičky,
ukryté pod velkým jehličnatým
stromem na okraji lesa, kam
nás otec posadil. Maminka,
mladší sestra a já - přitisknuté k
sobě jako klubíčka. Třásly jsme
se nejen zimou, poněvadž se
tahle epizoda odehrávala na za
čátku března a ke všemu up
rostřed noci, ale také poněvadž
vše, co se stalo za poslední dva
dny, v nás vzbuzovalo velkou
nejistotu a veliký strach.
Momentálně maminka tiše
domlouvala sestře, aby přestala
plakat a byla trpělivá, a slibo
vala jí, že se otec už brzy vrátí,
a dřív než se naděje, bude
pěkně v teplé postýlce. Já
věděla, že to není pravda, ale
rozuměla jsem, proč jí to
maminka tak zkresluje. V noci
se zvuk daleko nese a sestra
byla moc malá na jiné vysvět
lování. Najednou jsem si
strašně přála, aby ty sliby byly
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pravdivé. A nebo aby tohle byl
jen zlý sen a já se probudila ve
své posteli, ve' které jsem se
vždy cítil tak dobře a bezpečně.
Přemýšlela jsem, co se asi s ní
stane? Bude v ní někdo jiný
spát? Kdo to tak asi bude? Co
jsem v té chvíli nemohla vědět,
bylo to, že uplyne víc jak rok,
než budu vůbec nějakou postel
zase vlastnit.
Tohle čekání začínalo být
nesnesitelné. Jak nás otec mohl
nechat v takovém nebezpečí?
Na začátku noci se nám podaři
lo minout četnickou hlídku a
šťastně překročit hranici do
Rakouska. Měli jsme před se
bou pár kilometrů do první
rakouské vesničky, ale byla
osvětlená, a tak nám pěkně
ukazovala směr. Otec doufal,
že potkáme pomocníka, které
mu zaplatil, aby nám přišel
naproti. Nepokračovali jsme
moc rychle, poněvadž maminka

podstoupila před pár týdny
vážnou operaci kolena a chodit
v noci přes louky a pole bylo pro
ni namáhavé a nejisté. Sestra
byla malá a pořád zde byla
možnost, že spustí hlasitý pláč
a vzbudí něčí pozornost. Nebyli
jsme ještě v bezpečí.
Najednou v rakouské vesnici
zhasla světla. Toho jsme se
nenadáli. Po půlhodinovém
putování ve tmě si otec uvě
domil, že jsme ztraceni, protože
jsme už dávno měli být na nor
mální silnici, která vedla do ves
nice. Rozhodl se plán změnit.
Tlumeně nadával na smůlu a na
ten "prokletý měsíc", který ne
milosrdně a chladně osvětloval
celou krajinu zrovna v době, kdy
jsme měli vycházet. Měli jsme
totiž překročit hranice o dvě
hodiny dříve, jenomže když se
náš útěk před čtrnácti dny do
jednával, nikoho nenapadlo, že

N.I.K.

I & D MOTORS
Od zaseknutého plynu
až po klouzající spojku.
Opravy vašeho vozu provede

Ivan Zachar, majitel
199 Moray Street,
South Melbourne

1........... """" '"""""'"'"WBKB! f

REFRIGERATION SERVICES
I

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

IVO NOVÁK
24 HODINOVÁ SLUŽBA
13 Gifford Avenue, Ferntree Gully

i

Telefon: 9699 9052 í Shop: 9758
MOBILE: 015 369 211
8854, Freecall: 1800832367

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

se situace změní, protože
měsíc bude v úplňku! A tak
jsme museli čekat, až přijdou
mraky, a nebo vše odložit na
příští noc. Otec se chtěl
odložení
vyhnout.
Dávat
někomu 24-hodinovou šanci
nás prozradit se mu vůbec nelí
bilo. Sedlák, kterému patřila
půda, kde jsme se skrývali, se
také ošíval nejistotou. Proto,
když měsíc zmizel za mraky a
začalo sněžit, rozhodl otec, že
se půjde, i když mnohem
později. No a teď jsme byli
ztraceni.
Nejhorší na tom bylo, že

Tel: 02 371 8877, Fax: 02 371 9635
jsme si nebyli jistí, jestli jsme v
Rakousku, a nebo jestli jsme se
náhodou zase nedostali na
moravskou stranu. Otec zamířil
k lesíku, usadil nás pod strom a
hodlal pokračovat do vesnice
sám. Viděl, že maminka už dál
nemůže, a slíbil nám, že se
vrátí s pomocí co nejdříve.
Nařídil nám sedět v úplném
tichu a nikam se nehnout.
Byla jsem vychovaná přijímat
rozhodování svých rodičů bez
otázek, ale v tomhle případě
jsem skutečně musela bojovat
se svým strachem. Divila jsem
se, že maminka vůbec neod-

Ostrov věčného léta, romantických zálivů, zlatých pláží a kokosových palenV.
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

póruje. Nesouhlasila s útěkem a
bránila se tak dlouho, jak bylo
možné. Snažila se otci dokázat,
že to nebude pro sestru a pro
mne normální vyrůstat v cizině,
a že celý ten plán je plný
nebezpečí. Nedokázala si před
stavit, jak má opustit svou
osmdesátiletou maminku a
celou rodinu - možná navždy.
Nenáviděla jakékoliv jednání,
které šlo proti zákonům přírody
a správnosti. Otec, hlava
rodiny,
se
ale
nenechal
přesvědčit. Dva roky žaláře za
války a dva roky pronásle
dování komunisty byly pro něj
pádným důkazem, že "doma"
zůstat nemůžeme. Když si
maminka uvědomila, že roste
me a budeme potřebovat otce,
nezbylo jí nic jiného, než se
podrobit jeho vůli. Jenomže
jsem vycítila, jak to pro ni bylo
těžké, a její sklíčená nálada
působila i na mě.
Jak dlouho jsme tam seděly,
nevím,
ale zdálo se to
nekonečné. O myšlenkách,
které procházely mou hlavou, a
o pocitech, které se zvedaly v
mém nitru, bylo lépe nemluvit.
Byla jsem si jistá, že maminka
prožívala mnohem horší chvíle.
Sedět nehybně, čekat v tom
studeném tichu hrůzy a mlčet
bylo to nejlehčí, co se dalo
dělat. Jenom moje představy o
tom, co by se mohlo stát, byly
děsící. Jednak jsem prožívala,
jak hrozné by bylo, kdyby nás
našla česká hlídka a policie nás
zavřela do žaláře, nebo zase jak

- -------- .«bbwos

BOHEMIA CAK

II

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

'/Zy.

/y/f/.

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

KOVBOJSKÁ
ZABAVA

V sobotu 27. září
v 8 hod. večer

biješ xhjiit
hrají

Hue sheiks

HRAJI PlIROV<1

Národní dům,
497 Queensberry Street,
North Melbourne.
Vstupné $ 6
Bližší uinformace podá
Margaret na tel:

9361 2051
nás našli až na jaře, všechny tři
zmrzlé. Zkrátka - vytrpěla jsem
si svoje. Jak jsem záviděla ses
tře, která na chvíli usnula!
Nakonec přece jen zvítězil
otcův slib, že se pro nás vrátí, a
tak jsem se soustředila, jak nej
víc jsem mohla, aby se to stalo
co nejdříve.
Najednou mě probral z
myšlenek nějaký zvuk. Někdo
přicházel. Vyhlížely jsme ve
velkém
nervovém
napětí,
naplněny směsí doufání, že to
bude otec, a strachu, co se
stane, jestli to nebude on. Dvě
mužské postavy se pomalu ale
jistě přibližovaly k lesíku, který
nám poskytl úkryt. Seděly jsme
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V sobotu 20. září v 8 hodin večer
v Národním domě,
497 Queensberry Street, North Melbourne.
Vstupné $ 10
Večere v horním sále.
Objednávky míst na tel.
9699 9052, 9874 5085, 9432 8246.

přimkryjté k sobě, sotva jsme
dýchaly. Naštěstí nás vetřelci
minuli! Ale nebylo nám přáno
oddechu. Neznámé osoby se
otočily a vracely se zase k nám.
Asi jsme zanechali nějaké stopy
a oni si jich všimli. Cítila jsem,
jak mě maminka najednou drží
za ruku mnohem pevněji, až to
skoro bolelo.
Jak se přibližovali, slyšela
jsem je mluvit mezi sebou, ale
tak tiše, že jsme nemohly po
znat, jakou řečí. V tom jeden z
nich začal slabounce pískat jed
nu českou národní píseň. Zna
menalo to, že jsme opravdu
ztracené. Otec totiž neměl
hudební sluch - alespoň se tak

SUPER SPECIAL
LAUDA AIR DO EVROPY
1. 10. az 31. 11.
od S 1240*
* platí zvláštní podmínky

Eva Jančíková a Jiří Sedláček

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

vymlouval, kdykoliv jsme chtěly,
aby zpíval s náma - a proto ani
nikdy nepískal. Jeho pomocník
měl být Rakušan, který česky
neuměl, a tak asi sotva znal
naše národní písně. Velkou
ironií bylo, že si tenhle člověk
vybral zrovna tu píseň, kterou
jsme poslední dobou často
doma zpívaly s maminkou dvoj
hlasně. Ještě dnes vidím, jak se
otec tvářil vlídně, když nám to
harmonizování vycházelo. Za
čala jsem doufat víc a víc, že je
to přece jenom otec!
Zatím jsme pod tím stromem
seděly jako zkamenělé a dou
faly, že s jeho kmenem
splýváme v jednu bytost. Cítily
jsme se jako tři bezmocné kře
pelky v poli, když je nějaký
dravec
svým
pronikavým
zrakem hypnotizuje, než je

MARTIN VÁŇA

(B.Bus) ACCOIJNTANT
21 Longstaff Court
Doncaster East 3109
Komerční Ing. M. Váňa nabízí
účetní a daňové služby
v Melbourne a okolí.
BH: 9841 8998
AH: 9428 8524
FAX: 9841 8853
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Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.

svatováclavská pout
V NEDĚLI 28. ZÁŘÍ, NA ŠUMAVĚ
Podle příslibu Otce Hrdiny z Brisbane bude sloužena mše svátá na Šumavě
ve 2 hod. odpoledne s následujícím položením věnce u pomníku padlým.
Naše děvčata a hoši v národních krojích jsou vítáni a jako minulý rok budou
velkou ozdobou naší slavnosti.
Po pobožnosti pokračujeme zábavou pod vedením Edy Zlatého.
Každý je srdečně vítán již na oběd nebo kávu s koláčem.
Vše začínáme podávat již ve 12 hod. v poledne
těšíme se na shledanou na Šumavě.
Locks Way, Belgrave South, Melway: 84 - J5

VEČERY O ...

zachvátí drápy. Neočekávaně
se ten zakletý moment roztříštil
známým mužským hlasem.
"Božo, děvčata, kde jste?
Ozvěte se! To jsem já, Jenda. V
téhle zatracené tmě není v lese
nic vidět..."
Ani jsem pořádně neslyšela,
co otec dále říkal. Najednou
bylo potvrzeno, že je to on!
Vymknula jsem se z mamin
činých rukou a běžela jsem,
vlastně přímo letěla, z lesa ven
otci naproti. Nevěděla jsem,
jestli se mám smát nebo plakat
radostí.
Když se teď po mnoha letech
vracím ve vzpomínkách k téhle
příhodě, považuji ji za vzácnou
perličku svých zkušeností. Ano,
byla přeplněna hrůzou, ale
zanechala mně pár drahých
pamětihodných
událostí.
Například jen náhodou jsem
slyšela otce pískat, a tak

prozradit, že vlastně umí zpívat.
Mělo mě napadnout, že má
hudební sluch, protože hudbu
měl vždycky moc rád. Vzácné
bylo také to, že nazval maminku
Bóžo a sebe představil jako
Jendu. Nikdy do té doby jsem
své rodiče neslyšela používat
svá křestní jména. Mladým li
dem vychovaným v dnešní
době se bude zdát, že jsou to
maličkosti. Ale pro mě to bylo
úplné unikum. Otcova lidskost
stála najednou odhalena a cítila
jsem zvláštní sblíženost celé
rodiny. Potvrdilo mi to, že
patříme k sobě, i když to zna
menalo přejít přes různé nepo
hodlné překážky.
D.Jana Diakovská

IBM

děti od pěti let i dospělé.

Eden Park

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

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.

Landscaping
Services
Provedu veškerou práci kolem
vašeho domu a zahrady

V. Ambrož
Tel: 9715 1116

Vladimír Kolář
® 9836 0440 ■Mobile: 015 318 152

V pátek 19. 9. v 8.00

Historie Před Bílou horou

Vyučujeme
hře na klavír

Marie Baumová, tel:
9562 1148
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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!

12. září:
Předfilm: Habsburkové, dokument
Hlavní film: Jak utopit doktora Mráčka

červenec 1997
Dary na Sokolský list:
K. Gráf
M. Culková
F. Heřman
M. Kubátová
Ing. J. Hlávka
E. Jahodová
V. a M. Steiner
J. Klesá
V. Baboučková
O. a M. Rozman
B. a L. Jenkin
S. a V. Moravek
D. Klusáček
P. a H. Singhofer
L. Rosol
T. Mihulková
J. e M. Podlesák
A. Štrupl
R. Kugler
J. Křepčík
M. Kubíček
M. Toman
J. Kinda
R. Kuna
JUDr. M. Kantor
M. Glisic
Anonym
V. Bartl

10
12
20
14
2
5
20
20
15
20
25
20
10
10
12
30
20
5
37
2
40
50
50
5
70
25
25
25

Dary na Národní dům:
F. Heřman
V. Šustková

20
5

Všem dárcům děkujeme a
Slávce Kollárové přejeme
brzké uzdravení.

26. září:
Předfilm: Habsburkové, dokument
Hlavní film: Kolja
Začátek ve 20:00, vstupné 2,-

Lehká večeře k dostání v horním sále.
*
Tamtéž pro nekultúrni
šach,hraní karet nebo kulečník.
Na pomoc obětem záplav bylo přes
Národní dům prozatím posláno více než $ 3500.
Sbírka nadále pokračuje. Polovina výtěžku z Kovbojské
zábavy bude přidaná k dalším darům.
J. Weilová
W.A. a J. Grossman
Anonym
A. Forresterová
J. Smítka
J. a H. Kolm
P. a M. Glišič
V. Babouček
D. Váňpvá
Anonym
Anonym
P. a M. Rautner
E.T. Kovařík
I. a A. Konopčik
Z. a I. Havlíček
G. Mencl
A. Gray
E. Jahodová
I. Votavová
G. Banay
M. a B. Hrobařík
H. a M. Horyna
F. a H. Říha
*
Z. Silavecký
M. Tumpach

200
100
50
100
40
300
100
25
100
75
35
100
100
50
100
25
10
10
10
10
10
100
40
50
20

V. Trpák 50
M. Trnka 50
A. a M. Schott 50
P. a H. Homolka 30
L. a L. Zeve 120
M. a P. Souček 50
P. a E. Lany 100
L. Leiss 20
D.M. Godwin 50
A. Wostry 50
J. Hava 60
Anonym 100
J. a L. Vila 50
A. a H. Rosenfeld 50
M. Culková 50
S. Richtrová 200
F. a A. Heřman 100
V. a H. Ružič 100
K. a M. Konvičný 100
M. Váca 50
V. a H. Kučera 50
L. Zeve 100
A. Wostry 50
Z. Kligerová 20
M. Potůček 100

V SOBOTU
13. ZÁŘÍ
1

í

SOKOL & DZIUPLA
POŘÁDAJÍ DISCO

S PROFESIONÁLNÍM l)J
V NÁRODNÍM DOMĚ
ZAČÁTEK V »,00 VEČER
VSTUPNÉ $ 10

V sobotu 6.

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

Objednávky míst na tel:
9744 1691 nebo 9432 8246
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