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UUGWW
Bělohorské drama zavádí do
do českých dějin nový prvek,
který zůstane jejich trvalým ry
sem až do dnešní doby. Vytváří
fenomén politického exilu, na
rozdíl od emigrace z důvodů
ekonomických.
Český exil
nikdy nevyroste v diasporu jakou mají Židé, Irové, Arméni,
nebo i Poláci a Italové. Jakmile
se jednou octnou venku bez
naděje a touhy na návrat, Češi
se obvykle rozplynou mezi
místním obyvatelstvem, nej
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SOKOLSKÝ LIST
SOKOL MELBOURNE
497 QUEENSBERRY ST.,
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051

později do druhé generace. Je
jich v exilu narozené děti jsou
už Američané, Kanaďané, Aus
tralané, Britové, Francouzi či
Švýcaři, s nepatrným zájmem o
zemi či kulturu svých předků a
většinou s pramalou nebo
vůbec žádnou znalostí češtiny.
Dost překvapivou výjimku tvoři
skupiny české diaspory v Te
xasu,
kde
každodenním
jazykem zůstala čeština osm
náctého století a kde
se
dodnes pečou jinde již dávno
zapomenuté babiččiny buchty.
V tvrdých dramatech 20.
století se exilový syndrom
zrychluje do čtyř vln během
trvání jednoho lidského života.
V českém národě - jako v
žádném jiném - se vytváří
palčivá a trvající roztržka
hraničící s nevraživostí až
nenávistí. Mezi - jak to obvykle
vidí ti, co setrvali - „ těmi, kteří
uprchli za lepším životem“ a
„námi, kteří zůstali a trpěli“,
nebo - jak to vidí vystěhovalci
„námi
s
pevným
přesvědčením“ a „jimi s
pokřiveným“.

*

Všechny české exilové gene

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

race mají jedno společné.
Během několika málo let od
děleného života se myšlení a
národní cítění exulantů a zůstavšich začne natolik lišit, že
než se znovu setkají, jejich způ
sob vnímání světa a života je
neslučitelný. Tragikomické na
tom je, že ačkoliv mluví týmž
jazykem - a mnozí vystěhovalci
jím mluví lépe, s určitou
muzeální kultivovanou vytříbeností a slovní bohatostí - žádný
z nich nemá tušení, jak to, že
slova a věty přijaly tak odlišné
asociace, že si jedni s druhými
vzájemně skoro nerozumí.
Vystěhovalci - kteří se ves
měs usazují v zemích s vyšším
stupněm politické, ideologické
a podnikatelské svobody a s
nižším stupněm morální a eko
nomické korupce, se na svou
vlast začnou dívat přes nově
získané parametry a normy. V
určitém smyslu si vytříbili ty
ideály a měřítka, pro něž od
cházeli z vlasti. Přizpůsobili je
svému novému prostředí a
nechali si je novým prostředím
dál utvářet. Tato měřítka mezi
tím zastarala, nebo se přinej
menším už nedají uplatňovat

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.
11
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na starou vlast, kdy nad etickou
čistotou prostředků převládla
bezprostřední potřeba fyzického
a hmotného přežití za každou
cenu.
Výsledkem toho jsou odlišná
pravidla jednání, která se řídí
odlišnými cíli:
Venku - potřeba riskovat a
přizpůsobovat se materiálnímu,
společenskému a kulturnímu
nepohodlí, zato ale ve svobod
nějším prostředí, vede k idealis
tičtějšímu, dobrodružnějšímu,
pružnějšímu, sebevědomějšímu
a tolerantnějšímu přístupu k
životu. S tím přichází také uznání
osobní odpovědnosti za úspěchy
i neúspěchy.
Uvnitř - zaostření na úsilí
získat co možná největší pohodlí
dosažitelné za daných podmínek,
jako jedinou hmatatelnou míru
bezpečí. To převládá nad etickou
čistotou prostředků, která je po
kládaná
za
zbytečnost
a
bláhovost. Výsledkem je defen
zivní přístup, který lpí na čemkoli,
co je „malé, ale jisté“ a čeho se
dá dosáhnout a držet. Jak vidí
všechny padouchy a patolízaly
šplhat nahoru, poctivost a
spravedlivost se stanou příliš
drahým zbožím, když se nepoc
tivost a ohýbání páteře tolik vy
plácí.
Odpovědnost
se

přenechává „systému“, ve
kterém se nedá uspět žádným
jiným způsobem.
Oběma táborům se jejich
odlišné přístupy staly samozřej
mostí a ani jeden, ani druhý je
neberou v potaz - dokud se
nesrazí. A pak vypukne samo
peklo.
Vystěhovalci ve svém idea
lismu a pocitu, že své bývalé
vlasti snad něco dluží, zažívají
neustálou frustraci, kdykoli se
snaží, aby tam něco fungovalo
podle jejich měřítek. Zůstavšim
se pak jeví jako nafoukanci,
věčně poučující, nepraktičtí,
bez ustání kritizující, nikdy ne
spokojení vševědové, besrvísři,
kibicové. Tito vystěhovalci jim
narušují pohodu.
Zůstavši to může tolik

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

dráždit, že jim často odseknou,
aby drželi hubu, nebo do bývalé
vlasti nejezdili. Absurdně pak
nakonec straní svým bývalým
utlačovatelům proti těm, kteří
se naivně pokládali za jejich
spojence. S těmi se alespoň
znají, bylí konec konců na jedné
vratké lodi. To může dokonce
vést i dnešní české politiky k
tomu, že dokáží opakovaně
prohlašovat, že „emigranti, nám
nemají co povídat, protože to tu
s námi nepražili“. I z toho kdysi
neutrálního slova emigrant se
stala nadávka, za niž se pod
strkují všelijaké zábavné eufemismy jako krajané.
Z knihy Češi na vlásku, příručka
národního přežívání, Benjamin
Kuras, nakladatelství Baronet,
Široká 22, Praha 1.

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři
• MUDr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz
RINGWOOD
Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.

S 9873 3016
Pondělí-Pátek 8:30-20:00
Sobota9:00-13:00
Nedělel 0:00-13:30

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

Tel: 03 9654 4755, Fax: 03 9654 4788

ODTUD I ODJINUD
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inulý měsíc jsme si připo
mněli šedesátileté výročí
smrti TGM. Jsem přesvědčen,
že stále platí Masarykovo diktum o demokracii a demokra
tické politice, které se mají "v
občanském životě jevit jako
slušné chování, jako snášen
livost, jako schopnost diskuto
vat a ne se hádat." Nespoko
jenost a podrážděnost v naší
společnosti, v republice i mezi
Čechy mimo ni, vyvolávají také
jinou masarykovskou otázku.
Dorostli
jsme
politické
vymoženosti, která se nám
nabízí po pádu bolševismu?
Česká republika je svobodný
stát, je zpátky ve společnosti
národů jako člen vzdělaný,
demokratický a pokrokový, není
daleko den, kdy se toto promění
ve členství v Evropské unii a
Severoatlantické
alianci.
Naléhavým problémem pak je,
aby z nové situace vyplývající
materiální, kulturní a společen
ské výhody nebyly přehlušeny
nespokojeností podněcovanou
politickými hysteriky a speku
lanty jak v republice, tak i mimo
ni.
"Touha
po
politické
tvořivosti, touha po pravém
blahu nedá rozbujet svárům
osobním, úzce stranickým a bo
jům malicherným: orlové nevidí

much, jen netopýři."
řes snahu českých emigrantů
v USA a různých hudebních
organizací byl před několika
lety v New Yorku zbourán dům,
ve kterém v letech 1892-1895

P

bydlel Antonín Dvořák. Napsal
v něm svou nejslavnější sym
fonii Z Nového světa, Biblické
písně a Koncert pro violoncello
a orchestr. Jan Masaryk na
tomto domě v roce 1941 odhalil
pamětní desku. Dnes tam stojí
nemocnice pro AIDS pacienty.
Proslulý americký sochař ju
goslávského původu Ivan Mestrovič (1883-1962) vytvořil
Dvořákovu sochu, která původ
ně patřila Radě svobodného
Československa, a ta ji věno
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vala Newyorské filharmonické
společnosti v Lincoln Centre.
Socha byla umístěna na
střechu jedné z hal, protože prý
byla pro moderní styl hlavních
prostor příliš tradiční. Teprve
nyní, po čtyřiceti letech úkrytu,
byla socha "vysvobozena" a
slavnostně odhalena na místě,
které je v těsné blízkosti dnes
už neexistujícího Dvořákova
domu. V Českém centru v New
Yorku je instalována výstava
Dvořák ve fotografii a na
slavnostním koncertě hrál
Dvořákovy
skladby
jeho
pravnuk, houslový virtuos Josef
Suk. Praha sice dům, kde
Dvořák na Žitné ulici žil,
nezbořila, ale o důstojný po
mník se doposud nespostarala.
Základní kámen byl položen v
r. 1991 na Klárově, ale dnes je
kámen osiřelý a o umístění
pomníku tam, neřku-li před
Rudolfinem, se už neuvažuje.
Že by ještě doznívaly důsledky
neblahé činnosti rudého děda
Z. Nejedlého?
IZ'fe, jaká byla poslední
w gramofonová
nahrávka
nedávno zesnulého dirigenta
Soltiho, posledního ze skupiny
"velkých" tohoto století? Byla to
árie Měsíčku na nebi vysokém
z Rusalky A. Dvořáka. Velmi
dobře ji česky nazpívala ame-

Do Prahy
Airbusem A 310
Bonus: Zdarma letenka do některého
evrooského bodu olus iedna domácí
letenka

nejsrdečnější

letecká V

společnost V

V

Další informace obdržíte u Vašeho travel
aaenta nebo kontaktujte nřímo:

CZECH AIRLINES
Suitě 808, Australia Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713
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rieka sopranistka René Flem
ming, která připravuje nahrávku
celé opery s česky mluvícím, v
Anglií žijícím australským diri
gentem Sirem Ch. Mackerassem.
d roku devadesát jsem se
domníval, že vystavení
českého
pasu
Čechoaus
tralanům s dvojím občanstvím
probíhá bez obtíží a generální
konzulát v Sydney dodržuje ter
mín vydání uvedený v průvod
ním sdělení. V poslední době
jsem ale slyšel, že některým
žadatelům nebyl pas vydán.
Tato okolnost se týkala těch,
kteří žijí v manželství, ve
kterých byl jeden z partnerů
dříve rozveden. Kuriózní je, že
těm rozvedeným pas vydán byl,
ale jejich zákonným manželům
či manželkám nikoliv. Nechce
se mi věřit, že tato okolnost by
zabraňovala vydání pasu. Zřej
mě jde o nesplnění nějaké do
kladové povinnosti a zastupitel
ský úřad jim nesděluje důvod,
jen je nechává čekat. Vede to
ke zbytečné nervozitě a nega
tivním náladám. Uvítali by
chom, kdyby nás konzulát na
tomto místě srozumitelně infor
moval, jak mají žadatelé v
takovém případě postupovat,
aby jim byl pas vydán bez
dlouhých průtahů.
minulých dnech vyšlo sed
mé vydání encyklopedie za-

O

Luboš KALA
umělecký kovář
260 Hadon Road
BALLARAT
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.

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

Tel: 06 290 1386, Fax: 06 290 0006
měřené na operu (J.Warrack E.West: The Oxfort Dictionary
of Opera, OUP, S65.) Je to
publikace napěchovaná fakty z
operního světa, najdeme zde i
textový výklad jednotlivých oper
- čeští milovnici operního umění
znají podobnou publikací Anny
Hostomské. Anglický prijvodce
operou si všímá i naší scény.
Divím se jen tomu, že kniha
vydaná v roce 1997 stále uvádí
termín Czechoslovakia. Od
roku 1993 měli přece autoři dost
času zaregistrovat Českou re
publiku a Slovensko.
ustralský psycholog, který
mentální zdraví s chutí
vyměnil za cestování, se nové
geopolitické skutečnosti přizpů
sobil lépe. Napsal knihu (David
Dále: A Traveller's Alphabet of
Esential Palces - A book about
ideas and where they started,
Picador, 1996, S17), ve které
prochází místa, která se za
psala do dějin vývoje myšlení a
kultury. Nejde o vědecké pojed
nání, ale o inteligentní cestopis.
Nebudu zde vyjmenovávat po
dle abecedy autorův itinerář,
začínající v Arles a končící v
Curychu (tedy Zurichu). I když
celá kniha je fascinující, nás
zajímají zejména stránky věno
vané Praze a České republice.
Důležitost pražské restaurace U
modré kachničky nezdůrazňuje
jen vzhledem k výtečné kvalitě
jídel, ale hlavně proto, že mezi
hosty patřili kromě Václava
Havla i Rolling Stones. Řekl
bych, že toto je vhodnější místo
k setkání než Tullamarine. Au
tor také píše, že v Praze došlo
k pěti defenestracím. Pokud

A

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

vás
zajímají
podrobnosti,
přečtěte si tuto zajímavou kni
hu.
elefonoval mi syn s dotazem,
zda jsem četl Age a zda jsem
si všiml velkého článku o nacis
tických válečných zločincích,
kteří našli azyl v Austrálii - bylo
jich 834. Většinou již zemřeli a
někteří z nich mají na hrobech
dokonce vojenské emblémy
včetně swastiky!
Proč mi ale syn telefonoval?
Jedna z těchto osob, kteří se
prohřešili proti lidskosti, Lotyš
Argods Fricsons, který byl
náčelníkem lotyšské politické
policie a osobně velel popravě
5500 obětí (jinak toto lotyšské
Gestapo zlikvidovalo 40.000
lidí), se stal v roce 1955 austral
ským občanem, a pak působil
jako pedagog na středních
školách. Můj syn mi řekl, že
Fricsons byl jeho učitelem
matematiky.
minulém Kvartu jste mohli
číst zprávu převzatou z
českého měsíčníku Polygon,
vydávaného ve Švýcarsku, o
rozhlasové besedě, na kterou
posluchači reagovali nevy
bíravými útoky proti české emi
graci. Kde pramení takový
nepřátelský postoj? Spojování
těchto nálad s těmi, které
provázejí skutečnost, že bývalé
komunistické nomenklaturní
kádry zaujímají silnou pozici v
českém podnikatelském světě,
se zdá být absurdní. Posuďte
ale se mnou: náhlé zhroucení
totalitního režimu před osmi
lety
otevřelo
netušené
možnosti, jak poměrně snadno

II

V

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
a rychle zbohatnout. Nová doba
ale nepřinesla všem stejné pod
mínky a i když odvaha a podnikavost byly předpokladem,
výrazný úspěch zaznamenali
lidé, kteří disponovali jednak
základním (tedy peněžním) a
jednak sociálním (tedy dobrými
styky a konexemi) kapitálem.
Byly to bývalé nomenkaturní
kádry a - krajané vracející se z
emigrace do vlasti. Mezi nejbo
hatší Čechy patří např. M.
Toman, před listopadem první
místopředseda české vlády a
kandidát ústředního výboru
KSČ,
V. Junek, prezident
polečnosti Chemapol, ozna
čený za bývalého agenta StB,
nebo L. Sudek, nyní čtvrtinový
vlastník Škodovky, dříve ředitel
odboru na federálním minister
stvu hutnictví a strojírenství.
Ale mezi ty nejbohatší patří i V.
Čekan, který se do Čech vrátil
z Německa a přivezl si s sebou
100 až 200 milionů korun, které
úspěšně rozmnožil. V emigraci
začínal jako uklizeč záchodů a
podomní obchodník s vysavači.
Nebo Z. Bakala, který v USA
absolvoval univerzitu v Berke
ley
se
zaměřením
na
mikroekonomii a po návratu do
Prahy se ujal řízení české
pobočky významné zahraniční
firmy. S nezanedbatelným
kapitálem také disponují někteří
sportovci, např. prezident in
vestičního privatizačního fondu
Šrejber Tennis Investing. Kra
jan Kožený řídí Harvardské
fondy, vydavatel Kudláček se
vrátil z Německa, aby založil
nové noviny atd. A když uvažuji
nad těmito dvěmi skupinami
milionářů, vidím, že někteří

občané je strčí do jednoho pytle
s jedním společným jmeno
vatelem: závist a nenávist.
ezi rokem 1947 a 1971
prošlo uprchlickým táborem
Bonegilla 320 tisíc lidí, kteří přišli
do Austrálie zejména ze zemí
postižených nacismem a komu
nismem. Bylp mezi nimi mnoho
Čechů a Slováků. V těchto dnech
probíhá zejména v dvojměstí
Albury-Wodonga (12 km od
Bonegilly) akce připomínající
padesáté výročí založení tohoto
uprchlického tábora. Festival
probíhá na 40 místech a spočívá
zejména v dokumentačních výs
tavách a kulturních akcích. Silné
zastgupení y této aktivitě mají
agilní skupiny Ukrajinců, Rusů,
Němců, Poláků a těch, kteří přišli
z pobaltských republik. Škoda, že
žádná česká a slovenská organi
zace neprojevila zájem a nepři
spěla k této vzpomínkové akci.
inule jsme psali, že jako
turista přijel do Melbourne
violista Smetanova kvarteta Mi
lan Škampa. Shodou okolností
koncem října v rámci kulturního
festivalu hostuje v Melbourne
Škampovo smyčcové kvarteto.
Škampa není jejich členem, ale
název tělesa byl zřejmě zvolen
jako uznání jeho uměleckých a
učitelských kvalit. Škampovo
kvarteto připravilo tři programy,
dva s kvartetní hudbou (Mozart,
Schubert, Beethoven, Dvořák,
Janáček), třetí ve spolupráci s
kytaristou J.Williamsem (Bocherini - kvintet pro kytaru a smyč
cové kvarteto) a pianistou
M.Taném (Dvořák - klavírní kvin
tet). Dále připomínáme, že jako
na zavolanou si k oslavě našeho
národního svátku můžeme dne

M

M

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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
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30.října poslechnout v melbournské koncertní síni Janáčkovu
Sinfoniettu a Glagolskou mši.
ainer Ptáček se narodil r.
1951 ve východním Berlíně
českému otci a německé matce.
V r.1953 rodina prchla do západ
ního sektoru města a po třech
letech se přestěhovali do USA.
R.Ptáček se nyní dostává do
povědomí hudebního světa ve
zvláštním žánru zvaném "bílé
blues". Je skladatel, hráč na
dobro, kytarista, zpěvák, jeho
skladby zpívají a hrají v Americe
i ty nejznámější kapely. Disky s
jeho hity jsou nyní k mání i v
Austrálii.
ustralská sportovní veřejnost
je pobouřena jmenováním
bývalého šéfa východoněmecké
tělovýchovy Ekkarta Arbeita do
čela trenérské rady pro přípravu
australských atletů na olympiádu
v Sydney. Arbeit věděl o dopin
govém programu a použití
steroidů při fanatické přípravě vý
chodoněmeckých
plavců
a
lehkých i těžkých atletů - vše pro
slávu komunismu. Byl také údaj
ně agentem STASI. V televizních
zprávách jsem viděl, jak nomi
nace E. Arbeita se zastával
M.Soust z "Athletics Austrália".
ejúspěšnějším
českým
filmem od roku 1991 byl
Tankový prapor, posuzováno z
hlediska návštěvnosti a tržby. Za
ním se umístili Černí baroni a
následoval Kolja. Za zajímavou
pokládám i křivku průměrné ceny
vstupenek na filmová před
stavení. V roce 1990 stál lístek v
průměru 7,80 Kčs, v roce 1997
45,- Kč.
M.O.

R

A

N

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

Vladimir Kapusta A.R.A.I.A

Tel : 9859 5787,

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

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

0 jazyce českém, za nás tak hezkém...
Petra Rychecká
Řada těch, kteří v poslední době navštívili Českou
republiku, se vrátila zpět s výrazem hrůzy ve tvářích, jenž
byl způsoben úpadkem češtiny. "To je strašně, jak ti lidi
mluví! Kolik užívají cizích slov a přitom se to vše dá říct
česky!"
Na podobnou věc si stěžoval už mistr jazyka Karel
Čapek, a to v době, kdy světu ještě nevládla všemocná
ničitelka národních kultur zvaná televize. Ostatně,
stěžovali si už o mnoho let dřív i čeští vlastenci, kteří svou
snahu o nápravu hrdě označili latinským slovem purismus
a pod jeho hlavičkou vymýtali všechna cizí slova, tehdy
původu převážně německého. Možná si vzpomínáte na
jména jako Jan Václav Pohl a Václav Jan Rosa, kteří už v
18. století dovedli své úsilí o čistotu jazyka až k
čechořečnosti, čistonosopleně coby kapesníku, klapkobřinkostroji jako klavíru, usmívce coby ironii, hlubozníku base, knihovtipníku - studentovi a věžovlici - pyramidě. To
není žert, ale skutečné plody vážné vědecké práce!
Její výsledky dnes působí lehce směšně, ale snaha
puristů byla pochopitelná. Čeština, stejně jako všechny
další malé jazyky malých národů, v minulosti vždy znovu

ADVOKATNI KANCELAR - HYMANS SOLICITORS
We provide a full range of professional legal advice.
We are prompt, efficient and
have a genuine interest in the welfare of our client.
*
*
*
*
*
*

Conveyacing - fixed price
Financing and Mortgages
Company and Business Law
Family Law
Wills and Probates
Transport Accident

*
*
*
*
*
*

Tax Planning
Workcare
Personal Injury
Crimes Compensation
Hearing Loss
Litigation

První porada zdarma
Česky mluvící právnička - Petra Moravek

Suite 31,3rd floor
88-90 Walker Street
Dandenong 3175

Telephone: 9793 7676
Facsimile: 9793 7585
Mobile: 019 420 738

a znovu podléhala tu silnějšímu, tu slabší
mu tlaku jazyků jiných, převážně soused
ních, úředních a nebo v dané době zrovna
módních. Ostatně - co se módnosti týká,
nejen malé národy si užily své.Vzpomeňte
si na dějiny Ruska s jejich oblibou fran
couzštiny... Zkrátka a dobře, v minulosti
jsou období, kdy vlastní jazyk se stává
něčím tak obyčejným, že chci-li vypadat
jenom trochu vzdělaně, raději na něj
honem zapomenu a mluvím tu německy,
tu rusky (To se u nás naštěstí nijak zvlášť
neujalo - zřejmě proto, že nám, Slovanům,
se ruština vždycky zdála příliš málo
cizokrajná a příliš jsme jí všichni rozuměli.
A jaká je to tajná řeč, když jí všichni
rozumějí?), tu anglicky. A jen tam, kde na
vzdělanosti, či spíše na tom vypadat
vzdělaně, nikdy moc nezáleželo, kde
rozhodovaly jiné hodnoty, tj. na venkově,
se mluvilo tak, jak nám zobák narostl. I
díky tomu se obrozencům v čele s Jose
fem Dobrovským podařilo vzkřísit češtinu z
popela, odposlouchat ji od vesničanů,
znovu poskládat ze starých, dávno za
pomenutých slov, něco přeložit z příbuzné
polštiny, ruštiny a dalších slovanských
jazyků a vymyslet skládáním významy
nové. A tak máme divadlo od slovesa dívati se, přestože všichni okolo, včetně slo
vanských národů, mají theatre ze staré
latiny. Obrozencům se ale podařilo hlavně
něco, co bylo ve své podstatě geniálním
tahem - vytvořit novou módu, v níž čeština
hrála první housle a do té doby používaná
a na výsluní se hřející úřední řeč němčina
smutně odtáhla na Moravu do Brna, kde
smíšením se vším možným vytvořila nád
hernou hantýrku. Praha se chytla češtiny.
Být vlastencem, toť hrdostí jest! Alespoň v
19. století... Venkovu to bylo jedno. Mluvil
tak, jak to bylo přirozené, změny módy na
něj doléhaly se značným zpožděním, a to
už nic nebylo tak horké, žil, pracoval a jen

M€LßOURN€ CHCRPCST 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

občas se divil, co to tam v té
Praze či Brně zase dělají?
Ale vraťme se k současnosti.
Nastala doba, kdy jsme se už
dávno zbavili němčiny, ruština
nás nakazila jen několika lahůd
kami typu chozraščot či pětilet
ka, které už jsou taky za námi,
a brány jazyka jsou náhle
otevřeny řeči nové, řeči kapi
talismu. Narodila se nám nová
móda. Studenti na všech
školách se učí anglicky, z rádia
a z televize se na nás denně
valí záplava konečně svobodně
pouštěných západních hitů, po
Praze courají cizinci a stále se
na něco ptají a ono je docela
příjemné moci jim odpovědět v
jejich jazyce. A tak není divu,
že do naší běžné řeči tu a tam
pronikají nová slova, jejichž
zjevně anglický původ nezastřou ani naše české koncovky.
Ostatně, kdo jiný, než Češi
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skloňovat a kdo bude za sto let
vědět, že základ slova je an
glický? To vše samozřejmě za
předpokladu, že úředním a stát
ním jazykem zůstane i nadále
čeština. Že se zase nestaneme
něčí přidruženou oblastí... Ale
kdyby bylo nejhůř, snad nás zase
zachrání venkov! (Pokud zruší
televizi.)

žijící v anglicky mluvících
zemích, má s tímto jevem větší
zkušenosti! "Vypikuju tě na stej
šnu v siks, jo?" Samozřejmě,
velmi těžko se dá uhlídat čisto
ta řeči v cizím prostředí. Ale jde
to - řada emigrantů je toho
důkazem. A taky nejde - to
dokazuje ta druhá řada.
Co tím celým chci říct? A na
čí straně vlastně jsem? Taky mi
připadá legrační mluva českých
novinářů, televizních reportérů
a řady hlasatelů v rádiích
(mohla bych napsat v rozhlase,
ale ono to rádio už nějak
zdomácnělo...). Taky mě lec
kdy-leccos/tahá za uši. Ale
protože se můžu podívat na
příklady z dějin, neděsí mě to
tolik. Teď se holt pár let nosí
angličtina. A kdo ví, co ji vystří
dá?! Do češtiny pronikne něko
lik nových slov, my jím dáme
nové koncovky, začneme je

Krajanská svépomoc
Nedávno se konalo první setkání
dobrovolníků, kteří se přihlásili
pomáhat všem krajanům potře
bujícím praktickou pomoc nebo
jakékoliv informace. Další
setkání těchto dobrovolníků se
bude konat
v pátek 21. listopadu 1997 v 17
hodin v Národním domě.
Současně vyzýváme všechny
krajany, kteří potřebují pomoc či
informace, aby telefonovali:
Eva Jahodová - 9369 6172
(večer)
Kamil Burian - 9807 3481

I

í
■

Rádi bychom opět zdůraznili,
že veškerá pomoc je důvěrná
a žádné dotazníky se nevy
plňují.

WORLD WISE
TRAVEL
Oznamuje novou adresu.

Suite 3,
1 Leicester Avenue
Glen Waverley 3150
Tel.: 03 9886 8488
Fax: 03 9886 8922

TO JSEM RÁVA, ZE CHCETE STARÝ ZÁZĚ ZAHRÁT V ROZHLASU.

TAR Ml TAH HOĎTE IT filNT QONNA E£ EASY 00 ELTON A JOHNA...

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

Ledničky, pračky, sušičky, myčky
nádobí 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

T!

I

8

K vart

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

Tel: 02 371 8877, Fax: 02 371 9635

SUPER SPECIÁL

SEZNÁMENÍ

Eva Jančíková a Jiří Sedláček

Jsem sám, už mně není 50,
ale ještě ne 60.
Hledám někoho, pro koho
bych žil, a koho bych měl
rád v té poslední třetině
života.
Rostislav Blažek,
36 Elsie Street,
Boronia 3155, Melbourne

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

Vyučujeme
hře na klavír

Z Prahy do Austrálie
o

BoHEMIA/I
Ira vel

od AUD 1,750.
Odlety

d0

,ist°Pado-

děti od pěti let i dospělé.

MAGNETIC ISLAND 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.

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:
9764 3342

Moderní, kompletně vybavené

na pláži Nelly Bay s panoramatickým pohledem na moře.

M AKTIV VÁŇA

(B.Bus) A<<<HAIAAI
Level 2, 55 Swanston St.
MELBOURNE 3000

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

BOHEMIA CAKES
.

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

Komerční Ing. M. Váňa nabízí
účetní a daňové služby
v Melbourne a okolí.
BH: 9654 4427
AH: 0419 324 230

yy.

yty-

y/y.

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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Dětský letní tábor na Šumavě ve dnech 15. - 24.ledna 1998
Tábor je určen dětem mezi 8 a 14 lety.

Letošní program již tradičního tábora bude vyplněn celotáborovou hrou na náměty událostí z
českých dějin, která bude propojovat jednotlivé činnosti, sporty, hry a výlety. I letos se táboří pod
vlastními stany a jí tradiční teplá česká kuchyně, připravovaná rodiči a příznivci táboření.
V průběhu celého tábora bude přítomna zdravotní sestra. Tábor bude mít k dispozici lékaře, který v
případě potřeby poskytne pomoc.

Cena tábora: $160 (10 % sleva pro druhé dítě)
V ceně je zahrnut pobyt, strava, vstupné a hromadné pojištění. Toto nezabraňuje rodičům si své dítě
připojistit. Vedení tábora nenese jinou odpovědnost, než je limit pojistky.
Setkání rodičů s vedoucími Vlastou Šustkovou a Petrou Rycheckou se koná
dne 16.12.1997 v 8.00 hod v Národním domě
(na tomto setkání se bude vybírat záloha na tábor ve výši $ 80)
a celodenní setkání všech vedoucích, které je nezbytně nutné pro přípravu kvalitního programu,
proběhne v sobotu 20.12.1997 od 10.00 hod. na Šumavě.
(Pokud máte zájem se tábora zúčastnit jako vedoucí - od 16 let, ozvěte se co nejdříve.)
Přihlášky můžete zasílat a na jakékoliv další informace se ptát na adrese:
Vlasta Šustková
« nebePavel Pospíchal
Tábor 98
Tábor 98
9 Oakhill Rd
497 Queensberry St.
Mt Waverley 3149
North Melbourne 3051
tel. 9808 8137
tel. 9329 9922

I

PŘIHLÁŠKA
na letní dětský tábor na Šumavě

I
I Jméno:.................................
Příjmení:......................................................
I
| Adresa:....................................................................................................................

} Telefon................................. domů
I

................................ do práce od........... do..........
................................ v případě nutnosti

J Datum narození:.......................................
I
I Vlastní stan:................................................. Pro kolik lidi:..............................
I
I Zkušenosti se stanováním:.................................................................................
I
[ Jméno a adresa školy:.............................................................................................

I
I
I
I
I
I
I
I

Speciální poznámka (zdraví, strava, problémy
apod.):

Jsem seznámen s limitem pojištění a jsem si vědom, že jakékoliv jiné pohledávky jsou na moji
vlastní odpovědnost.
Podpis zodpovědné osoby:

Li

Víkend pro mládež
Všem ve věku 14 až 18 let, kteří by se rádi zúčastnili letního tábora na Šumavě, je určen víkend pro
mládež ve dnech 15.-16. listopadu 1997 v místě budoucího tábora. V jeho průběhu se seznámíte s
řadou táborových her a činností.
První setkáni zájemců už 18.10.1997! Informace u Vlasty Šustkové - tel. 9808 8137.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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ÚDV nevylučuje, že v
cause Babice budou
obžalovány další osoby
PRAHA - Úřad dokumentace a
vyšetřování zločinů komunismu
(ÚDV), jenž ve středu obvinil
ze zneužívání pravomoci veřej
ného činitele dva soudce, kteří
měli v roce 1951 podjaté
rozhodovat v takzvané cause
Babice, nevylučuje, že ke
zmíněným obviněním přibudou
další. Uvedl to včera mluvčí
ÚDV Tomáš Hornof s tím, že
vyšetřování případu je na
samém počátku a potrvá ne
jméně několik měsíců.
"Nevylučuji, že se v průběhu
vyšetřování objeví některá

ČESKÁ MŠE SVATÁ
9. listopadu
St.Pascal, 100 Albion Road
________ BOX HILL________
PODĚKOVÁNÍ
všem, kdo pomohli uskutečnit
instalaci světel na Šumavě,
hlavně Rosťovi Blažkovi, který
si vzal akci na starost a požádal
krajany o pomoc a ti opravdu
pomohli: J. Veleba, S, Raab, M.
Poldus, M. Takač, L. Toman, A.
Hybšman, J. Čermák, J. Au
gustin, P. Jančar, Iva a Honza
z Narre Warren a Miloš Trnka,
kterému mimo díků též gratulu
jeme k jeho čestnému umístění
v soutěži vzpírání v Evropě.
Také děkujeme panu Podol
skému za všechny malířské
práce. “Zaplať Pán Bůh”

IBM
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

Každý čtvrtek v Národním domě-

odpolední káva a zákusek.
další osoba, která se dopustila
oznámením okresnímu stát
trestného činu; tím myslím
nímu zastupitelství v Jihlavě.
vyšetřovatele nebo kohokoli
Ve zmíněném procesu bylo ze
dalšího," řekl Hornof. Podle
14 obžalovaných sedm osob
některých informací Konfede
odsouzeno k smrti a
race politických vězňů podala v
popraveno, dvě osoby byly
souvislosti s causou Babice u
odsouzeny na doživotí a pět
Vrchního státního zastupitelství
dalších k odnětí svobody v
v Praze letos 27. května pod
celkové délce 110 let. Dosud
nět k zahájení trestního stíhání
nevyjasněnou roli v případu
obou obviněných, přísedících
sehrál podle Hornofa Ladislav
tehdejšího senátu okresního
Malý, jenž byl po policejním
soudu v Jihlavě Jaroslava
zásahu a přestřelce na
Dembčáka (1914) a Pavla
obklíčeném poli zastřelen. V
Vítka (1922). Viní je ze
procesu byl označen za agenta
spoluúčasti na justiční vraždě
americké výzvědné služby
sedmi osob odsouzených v
(CIC); existuje prý však
červenci 1951 k trestu smrti.
nepotvrzená domněnka, že byl
Vrchní státní zastupitelství za
naopak agentem StB zod
slalo celý spis i s tíestnírrr
povědným za provokaci.
___________________________________________________ _

I

ŽÁDOST
o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní
bezpečnosti ve smyslu § 3 zákona č.140/1996 Sb.

I
I
I
j
I
I
I
|

Jméno a příjmení:_________________________________
všechna dřívější příjmení:--------------------------------------------datum a místo narození:---------------------------------------------rodné číslo:---------------------------------------------------------------adresa trvalého bydliště, PSČ:_______________________
_______________________________________________
název krajů předchozích trvalých pobytů na území České
republiky:_______________________________________

í 1) Současně k žádosti připojuji úředně ověřenou kopii potvrzuI jící, že jsem nositelem státního občanství České republiky
nebo
| 2) úředně potvrzený doklad, že jsem byl v době od 25. února
| 1948 do 15. února 1990 Československým státním občanem,
I nebo státním občanem České socialistické republiky, anebo
I Slovenské socialistické republiky.
I
| datum:
/
/
úředně ověřený podpis žadatele
I
I
I .
I Žádost zašlete na adresu:
Ministerstvo vnitra,
poštovní přihrádka 1109
111 21 Praha 1
Česká republika

Další případné informace na tel. čísle: (ČR) 4202 372 059

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!

14 listopad:
Předfilm: Pohádky Jana Wericha
Hlavní film: Balada pro banditu - trampský muzikál
divadla Na provázku. Miroslav Donutil.
28. listopad:
Předfilm: Pohádky Jana Wericha
Hlavní film: Učitel tance - příběh o lásce, tanci a
neumírání. Miloš Kopecký.
Začátek ve 20:00, vstupné 2,-

srpen 1997
Dary na Sokolský list:

W.G. Semler
D. Henderson
SBS Radio
J. Kůtka
S. Bělský
S. Spáčil
L. Schlee
M. Vaňková
B. Úlehla
1. Pavlasová
B. a L. Šípek
V. a D.L. Merta
Dary na
Národní dům:
D. Henderson
J. Brida
Dary na povodně:
D. Henderson
A. a R. Švihla
Z. Pauš
M. Lohniská
V. Vondrášek
M. a A. Oliverius
J. Havíř
Pěšinovi
L. a J. Černý

50
25
25
20
20
20
20
20
10
10
20
25

Lehká večere k dostání v horním sále.
Tamtéž pro nekultúrni
šach,hraní karet nebo kulečník.
*

Šumava - Paksa Park

25
20

50
100
50
100
20
50
100
20
40

Vysvětlivky o “Housekeeping”

POSLENÍ VŮLE Í

ZDARMA
Petra Moravek
Hyman Solicitors
9793 7676
(conditions may apply)

znovu ožívá

O Václavské pouti již svítila světla od brány až k budově.
Šumava bude otevřena každou sobotu a neděli.
Hledáme dobrovolníky, kteří by pomohli se stavbou a instalací
barbeques a jinými pracemi. Šumava se opět stává víkendovým
výletním střediskem.
Bližší informace podá Rosťa na tel: 9762 4936 po 8 hod. večer,
nebo Šumava: 9754 5159 vždy v sobotu od 11 hod. dopoledne.

Všem dárcům mnohokrát
děkujeme.
J.. Kollárová

- závěti -

vart11

l

Úsilí dobrovolných pracovníků starajících se o zlepšení služeb
nabízených krajanům Národním domem je podporováno připomín
kami těch, kteří těchto služeb užívají. Ne všechny připomínky jsou
kritické. Velká většina uživatelů Národního domu je s programovou
náplní spokojena a návrhy na rozšíření služeb jsou v rámci možnosí
uskutečněny. Moje odpověď je na nejčastěji kladené otázky.
“Který vůl vybírá programy kina?” - otázka by měla být - který vůl
dělá české a slovenské filmy, protože pouze ty ukazujeme a
doposud jsme promítali zhruba 100 filmů.
“Proč se účtuje stejně za pivo s nižším stupněm alkoholu?” - z
lenosti. Všechny nealkoholické nápoje mají stejnou cenu, stejně
jako všechna australská piva. Cena je také důvod, proč ne
prodáváme Budvar, který je podstatně dražší než ostatní česká piva
a musel by být prodáván za více než $ 3,50.
“Proč někdy neumyjete záchody?” - záchody jsou umývány
dvakrát týdně a po jejich umytí je udržování čistoty na uživatelích.
Národní dům je navštíven průměrně 250 lidmi týdně a udržení
čistoty a kvality jeho prostředí je na každém z nás.
Pavel Pospíchal

oddíl nohejbalu vás srdečně zve na

KTERÁ SE KoNÁ 15/11/97 V CS. NARoDNIM DoME V 8.00 HOD.

k tanci a poslechu hrajípukavci
SoUTEŽ o NEJLEPŠÍHo TRPASLÍKA !!! VSTUPNE S VECERl's 20,MIŠTA ZAMLUVTE U: V. SOSNOVEC 9870 6489 I. ZACHAR 9874 5085
ZÁBAVY SE ZÚČASTNÍ I SYDNEJŠTÍ SPORTOVCI

TRPASLICCI NA ZDRAVÍ !

MARTINSKÁ ZÁBAVA
v sobotu 8. Listopadu v ^úrodním doruč.

9~íraje orchestr 'Edy Zlatého,
večeře v horním sáté,
vafí 9dída ‘Kruntorad, bohatá tomboía.

Vstupné $10
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