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Normálka aneb
dodatečné PF 98
A je po Vánocích. Dárky byly
rozdány, jídlo sněženo, přátelé
a příbuzní navštíveni, těla i du
še odpočinuty. Lidé na jižní po
lokouli si navíc možná zapla
vali v moři, zatímco na té se
verní znovu poznali, co je to
teplo domova, tma ve čtyři ho
diny odpoledne, sněhová kala
mita, kluzké chodníky, koulo
vání se, sáňkování, lyžování,
bruslení... a prodej kaprů na
ulicích.

leden 1998
SOKOLSKÝ LIST
SOKOL MELBOURNE
497 QUEENSBERRY ST,
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051

Zrovna o něm jsem četla v
českých novinách Dnes zají
mavý článek. Jednalo se o
rozhovor s vysokoškolákem,
který si už několikátý rok přivy
dělává předvánočním prode
jem kaprů ze sádek přímo na
ulicích. Znáte to - vysoké kádě
plné mrazivé vody, v nichž se
převalují lesklá těla kaprů,
dech se sráží u úst, kolem to
klouže a všem je při pohledu
na zmrzlé prodavače vytahující
kapry z vody holýma rukama
hned o poznání větší zima.
Nezáviděníhodná práce. Jenže
tenhle mladík v rozhovoru o
tom, kolik si vydělá, pronesl
větu: "Když občas přimrzne na
váze voda, jsou to další peníze
navíc."
Je přírodním zákonem, že
voda v mrazu zamrzá, a to i na
váhách, s tímto faktem se
člověk většinou smíří. Jenže je
to váha navíc, a to je při ne
zrovna nízké ceně kaprů znát.
Ale dobře - práce je to hrozná
a prodavači si odměnu za
slouží. Jen nevím, je-li zrovna
nejlepší přiznávat v oficiálním
rozhovoru pro nejčtenější
noviny země, že vlastně
okrádám lidi.

DANUBE

TRAVEL AGENCY

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

n^30363

Nejde mi teď o kapry a je
jich prodavače. A nejde ani o
typicky český jev. Jde o pod
statu věci: o to, že vysoko
školsky vzdělaný člověk ve
řejně a bez uzardění prohlásí,
že švindluje, další vysoko
školsky vzdělaný novinář vše
bez přemýšlení zapíše a nej
méně ještě jeden další člověk
dá souhlas ke zveřejnění. A
nikomu z nich to nepřipadá
divné. Krademe přece
všichni, ne?
Žijeme v době, která uhání
kupředu zběsilým tempem.
Stále se kolem nás všechno
mění, nic není příliš jistého,
hodnoty věcí i vztahů se
proměňují před očima. Bylo
by nesmysl chtít to zastavit a
žít jako ve středověku. Byl by
to nesmysl... jen při pádu do
propasti stále se zrychlujícího
pokroku má člověk potřebu
zachytit se něčeho pevného,
stálého, nezpochybnitelného.
Potřebuje zachovávat ty ne
jzákladnější hodnoty - nepo
kradeš, nezabiješ, otce i mat
ku ctíti budeš... Je to trošku
staromódní, já vím. Ale děsí
mě, když prohlášení, že něk
do okrádá lidi, se stává stej-

106 CHAPEL STREET
ST.KILDA (VIC) 3182
TEL: 03 9525 4733
TEL: 03 9534 4993
FAX: 03 9534 4993

CAR HIRE - zajištění nájmu automobilů
PLAVBA - snížené ceny plavby
POJISTKY - zeptejte se na cenu našeho
cestovního pojištění
AUTOBUS - místenky pro mezistátní cestu

Pomůžeme při jednání s přistěhovaleckými úřady. Překládáme do několika jazyků.
Volejte Margaret Nagy. Mluvíme slovenský nebo česky.
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Konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000
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Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

nou samozřejmostí, jako že v
zimě je chladno. Protože
zpochybníme-li jednu hodnotu,
zpochybníme všechny. A co
pak bude jistota?
A tak sobě a taky vám přeju
do nového roku 1998, aby na
světě stále zůstal kus
staromódnosti, kus toho
starého světa, v němž vraždy,
loupeže a nepoctivosti
jakéhokoliv druhu patřily mezi
věci zlé a zavrženíhodné, a
poctivost, obětavost a
laskavost byly vlastnostmi hod
nými obdivu. Pro pocit
bezpečí.
Petra

ODTUD I ODJINUD

P

ři čtení projevu prezidenta
Havla, který byl otištěn v
minulém Kvartu, jsem nabyl do
jmu, že je to už zase ten starý
Havel. Byla to odvážná řeč,
osvětlující mnohé okolnosti.
Prezident kritizoval, že transfor
mační proces provázela pýcha,
že mnoho lidí je znechuceno
poměry v zemi - převládá
přesvědčení, že se vyplatí lhát
a krást, že ekonomická tran
sformace se zastavila na půli
cesty, že největší zisky mají
nepotrestaní zloději, že samo

STAMPS & COINS

správa je vecpána do stranic
kého
chomoutu
a
nese
mateřské znamení komunis
tického vládnutí nad občany, že
v ekologii se projevuje nejasná
koncepce. Ze současné krize
se podle Havla republika může
dostat tak, že vyhlásí boj proti
českému provincialismu, samo
správa převezme od státu
mnohé kompetence, právní řád
se zprůhlední a stát vstoupí do
EU a NATO.
ritský tisk zase psal, že Aus
trálie byla za Keatinga
"poslední stalinský systém". Při
vší averzi ke Keatingovu socia
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Peter Strich

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.

tel: 03 9661 2945
•
•
•
•
•
•
•

lismu s tímto tvrzením těžko
můžeme souhlasit. Stejně
stupidní je názor, se kterým se
často nyní v Austrálii setká
váme, že dnešní australský
ministerský předseda se chová
jako Mussolini a premiér Victorie jako Hitler. Jsou to agresivní
názory předpojatých lidí, kteří
zmíněné režimy nikdy na
vlastní kůži nepoznali.
ostal jsem výstřižek z
českých novin s titulkem
"Češi a Slováci zaplavili Syd
ney". Je to zpráva o těch, kteří
přijeli do Austrálie se "naučit
perfektně anglicky". Letenka je

D

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

• 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
stojí kolem 35 tisíc Kč, 16 týdnů
intenzivního kurzu 56 tisíc ko
run, ubytování, stravování,
místní doprava atd. navíc...
drtivá většina z tohoto tisíce
Čechů a Slováků, kteří se v
přítomné době učí v Sydney
anglicky; si nějak přivydělává.
Umývají nádobí v restauracích
nebo roznášejí reklamní letáky.
Samozřejmě si stěžují, že to
jsou špatně placené práce, že
mají na hodinu v přepočtu
pouze 50 korun a týdenní lístek
na městskou dopravu stojí 600
korun.
o opravě v Německu se vrátil
na věž chrámu svátého Jiljí
v Betlémské ulici v Praze třítunový zvon. Oprava stála půl
milionu korun.
Liberci byla uspořádána
konference "Neznámé osu
dy", věnovaná sudetoněmeckým antifašistům. V Brně je
otevřena výstava "Přestupní
stanice Brno" o demokratických
emigrantech z Německa a Rak
ouska, kteří našli přechodné
útočiště v předválečném Čes
koslovensku, a to zejména v
Brně. V Mnichově byla uspo
řádána výstava "Stejné obrazy,
stejná slova - Němci, Rakušané
a Češi v karikatuře 1848 1948". Jsou to akce, které mo
hou zlikvidovat neznalost a
mýty jak mezi Čechy, tak i mezi
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Němci. Před časem Kvart refe
roval o knize Daniela Goldhagena, která vyšla ve Spojených
státech a způsobila rozruch ze
jména v Německu. Nyní vyšla
česky v nakladatelství Lidové
noviny pod titulem "Hitlerovi
ochotní katani - obyčejní Němci
a holocaust".
rotestní nótou reagovala
Česká republika na urážlivé
výroky slovenského premiéra
Vladimíra Mečiara vůči nejvyšším českým představitelům.
Mečiar na veřejné schůzi vul
gárně zesměšňoval V. Havla,
jeho zemřelou i současnou
manželku a bývalého minister
ského předjedu V. Klause.
Mečiar mezi jiným řekl, že ČR
chystá novou bankovku, na
které bude obrázek Vaška a
Dáši v posteli.
emohu si odpustit po
známku o protimluvu z
posledního čisla Kvartu. Na
jedné stránce se nám dostalo
poučení, jak omezit kalorický
přísun během svátků, jak
žvýkat a jak aktivizovat
chuťové pohárky, na druhé
straně jsme podléhali kouzlu
babiččiných vánočních receptů
plných škodlivých a všeobecně
oblíbených ingrediencí, jako
jsou ořechy, cukr, čokoláda a
máslo, a pak nakonec jsme byli
bezostyšně pozváni na "žranici
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gulášové polévky a švest
kových knedlíků". Tělesná
hmotnost melbournské české
pospolitosti je tak přes všechny
dobré rady tukově a kardio
vaskulárně ohrožena! Sokol
nás má na svědomí...
ydavatel Amerických listů v
New Yorku se domnívá, že
vláda ČR ignoruje 1 299 000
Čechoameričanů zejména tím,
že jim upírá právo na (dvojí)
občanství a že Odbor pro kra
janské a nevládní styky při
českém Ministerstvu zahranič
ních věcí tam nemá americký
pododbor. Nelíbí se mu tedy, že
nebyl
zrušen
předválečný
zákon o udělování státního
občanství přistěhovalcům do
USA a o automatickém pozbytí
původní příslušnosti, a to, že o
více než milion Čechoame
ričanů v Praze se starají stejně
jako o dva tisíce krajanů ve
Velké Británii nebo několik kra
janských rodin v Kazachstánu.
ýzkum veřejného mínění v
České republice zjistil, že
všechny tři opoziční strany těží
z důvěry voličů se základním a
nižším vzděláním a že s
výjimkou republikánů se k
opozici hlásí převážně starší
lidé. Dvacet procent osob
starších šedesáti let by volilo
komunisty. Sociální demokra
cie získává nejvíce hlasů z řad

V

V

Do Prahy
Airbusem A 310
Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu plus jedna domáci
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
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lidí ve věku těsně před důcho
dem.
ýdeník TIME nereferuje příliš
často o situaci v České re
publice, nedávno si ale neod
pustil, nepochybně oprávněně,
kritickou poznámku o českých,
zejména pražských taxikářích,
kteří ovládli volný trh s gustem
překračujícím všechny meze. V
roce 1996 pražský magistrát
zrušil tarif (v přepočtu 45 centů
na kilometr) a povolil taxikářům
domluvit si cenu s cestujícími.
V prosinci 1997 však byl tento
systém volné ruky zrušen,
protože někteří neskrupulózní
drožkáři požadovali někdy
dokonce i s nabitým revol
verem 14 amerických dolarů za
kilometr. Nové nařízení určuje,
že za kilometr jízdy se nesmí
účtovat více než 50 centů, což
se ale netýká hotelových taxíků
a "limuzín", ať už se za tímto
výrazem skrývá cokoliv. Turisté
tedy musí být ve střehu i nyní.
Nechci se v tomto sloupci
pouštět
do
politických
analýz, odstoupení Václava
Klause z úřadu ministerského
předsedy je však příliš vážné,
než abych si toho nevšiml. Po
dle mého názoru se Klaus stal
obětí svého vlastního politic
kého stylu. A v politice se
nepočítají minulé zásluhy, ale
momentální úspěch. Prezentoval-li se Klaus jako otec re-

T

Luboš KALLA
umělecký kovář
260 Haddon Road

BALLARAT 3351
Tel:03 5342 8898
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
forem a symbol vzorné trans
formace, nemůže být dnes
překvapen, že je spojován se
všemi jejími temnými strán
kami, hubenými výsledky a
zahraničním posměchem. Mů
že to ovšem být nespravedlivé.
Abych použil dnes v ČR převlá
dající terminologie, řešení prob
lémů nevyžaduje charismatic 
kého lídra, dávajícího na vědo
most, že on jediný je chytrý, i
když je jakkoliv pracovitý, ale
vyžaduje týmovou spolupráci.
Pýcha předchází pád. Doufej
me, že nově jmenovaný pre
miér Josef Tošovský o tomto
všem dobře ví. Při návštěvě
Melbourne se uvedl jako velmi
inteligentní,’ informovaný a pří
jemný člověk. Přejeme mu, aby
takový i zůstal.
merický týdeník TIME
každoročně jmenuje nejpo
zoruhodnější osobnost roku.
Letos je to Andrew Grove, který
svými schopnostmi a úsilím ve
vývoji počítačů "změnil svět a
jeho ekonomii". Nás také za
jímá, že jde o politického emi
granta, který jako dvacetiletý
Gróf András odjel po pádu
maďarského povstání v roce
1956 do USA.
xilová
novinářka
Lída
Rakušanová, která po léta
úspěšně působí v českém
vysílání Svobodné Evropy,
napsala knížku, která nyní vy
chází v pražském nakladatel
ství Gallery. Se spoustou dosud
neuveřejněných fotografií jde o
rozhovory s Václavem a Dag
mar Havlovými, o příběh jejich
seznámení, vztahu, sňatku a

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

prvního
roku
manželství.
Havlovi
jsou
nepochybně
českou
veřejností
stále
cupováni, z čehož nemůže
vzniknout nic jiného než
karikatura, a zcela otevřené a
upřímné rozhovory - zpověď zřejmě chtějí ukázat, jací
Havlovi skutečně jsou. Další
exilový publicista, který něko
likrát navštívil Austrálii, Ota
Ulč, připravuje vydání knihy
"Mezi našimi protinožci". Bude
to silná konkurence pátý svě
tadíl popisujících publikací,
které slibují dvě návštěvnice,
které hostovaly i v Melbourne.
Prahy navrátivší se exu
lant Ivan Medek, který nyní
působí jako vedoucí Kanceláře
prezidenta České republiky,
prohlásil v rozhovoru s Li
dovými
novinami:
"Česká
společnost více než nadávání
na poměry potřebuje získat
znovu cit pro slušnost, poc
tivost, solidaritu." A snad není
zcela nepřípadné v této souvis
losti citovat současného poli
tického teologa Tomáše Halíka:
"Tragédie českého národa není
v tom, že nevěří v Boha, ale že
nevěří ničemu a zároveň
ledasčemu. Tomu, co se zrov
na naskytne a co je výhodné.
IP

Do

WORLD WISE
TRAVEL
Oznamuje novou adresu.

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

Velvyslanectví Slovenské republiky: 47 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 260ó
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Tel: 06 290 1516, Fax: 06 290 1755

Odpověď na článek
Veritas Vincit
V listopadovém Sokolském listu se Pavel Pospíchal rozepisuje ve zkrácené formě o jednom případu v
poválečném odsunu Němců z tehdejšího znovu obnoveného Československa. Je pravda, že po
obnovení demokracie v tomto státě se v r. 1990 prezident Václav Havel omluvil Němcům zmínkou, že
se odsun neměl stát.
Ale je nezbytně nutné uvést, že německá menšina v předmnichovských hranicích měla všechna práva
civilisovaného státu a těšila se stejné svobody jako ostatní občané v republice. Němci měli dvě německé
university a dvě techniky, německé střední školy a skutečnou vlastní samosprávu v obcích s německou
většinou obyvatelstva. Měli větší práva, než mělo německé obyvatelstvo v Německu samém.
Teprve potom, co se zmocnil vlády Hitler, se němečtí občané vlastně zřekli české státní příslušnosti a
stali se říšskoněmeckými občany. Jejich postoj k Čechům před a po Mnichovu lze nazvat zradou a jejich
chování za neomluvitelné. Již tehdy došlo k vyhánění Čechů z jejich domovů.
Po skončení „Furore Teutonica“ a její porážce došlo k odsunu se souhlasem Spojenců, a to je faktem.
Jen pro zajímavost, Československá republika .nebyla jediná v odsunu Němců. Ve mnohem větším
měřítku to dělali, mimo jiných států, i Poláci a Maďaři. Ovšem po zkončení bojů, v období bezvládí, na
příklad v pohraničí v Ústí n/L, správa okresů byla v rukou ruské armády. Kriminální české živly se
nahrnuly do pohraničních oblastí hlavně rabovat a dopouštěly se zločinů. Ovšem s touto bestiálností
neměli čeští občané na území dřívějšího protektorátu nic společného. Pisatel těchto řádků sám
pozoroval tyto zločiny v Praze a v Brně.
Na konci války měli Spojenci na západě již předem připravený Military Government pro dobytá území.
Působilo tam také několik našich německých sociálně demokratických důstojníků, kteří byli vyčleněni z
naší zahraniční armády na západě na ochranu civilního obyvatelstva. Takže tam se nic takového nedělo
a postoj byl velmi korektní.
Nelze porovnávat omluvu Havla k boji T G. Masaryka v době před první světovou válkou proti
historickým padělkům a hroznému obvinění Hilsnera z náboženské rituální vraždy. A Masaryk bojoval za
pravdu již co by univerzitní profesor a poslanec Státní rady ve Vídni. Teprve jako hlava státu mohl udělit
Hilsnerovi milost. Společenské gesto, jimž je omlouvá, nemá nic společného s heslem Pravda vítězí a
není vítězstvím před soudem, před úřady anebo při polemikách v tisku. K vítězství docházelo teprve s
odstupem času a některých zadostiučinění se Masaryk již nedožil.
Není známo, zda-li tu omluvu Havlovi někdo poradil, nebo zda se tak stalo na vlastní popud. Ovšem
zločinci jsou ve všech vrstvách všech národů a války se vedou totalitně. Stačí si ještě nyní poslechnout
Hitlerovy proslovy. Ba nelze ani porovnat násilí vyšinutých jedinců divokých tlup s násilím totalitním s
jejich organisovanými masovými vyhlazovacími tábory a jejich miliony obětí. Samozřejmě lze jen
souhlasit s českoněmeckou úmluvou k nastolení normálních mezistátních styků, včetně vzájemných
omluv a projevu německého prezidenta, který zůstává popudem k vzájemnému kladnému styku.

Autor, K. Niemczyk, prozatímní místopředseda Československé obce legionářské, jednota NSW, byl
vojákem zahraniční armády na západě. Od 1. 4. 1944 až do konce války ve speciálních službách v
okupované oblasti Československa.

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

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

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

Tel : 9859 5787,

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

Škola češtiny aneb
Nej-0čiší láska na sočte umírá,
kcbjž oko matčino na-Ožďý se zaOírá.

Nové kurzy na obzoru

Hluboce zarmouceni oznamujeme všem
přátelům a známým, že nás navždy
opustila naše drahá manželka, maminka,
babička, sestra, švagrová a teta

■paní íKcíína íTfte.rová
Zemřela po dlouhé a těžké nemoci v
neděli 14. prosince 1997.
Jménem zarmoucené rodiny
Jaroslav - manžel
2.
Helena - dcera s rodinou
Jaroslav - syn s rodinou

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - 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

MCLBOURNC CHCÍ1PCST Cíl R S
127 KEYS ROAD, MOORABIN

• 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.

t.

B

Do odletu "slečny pedagožky z České re
publiky", tedy mého, zbývají čtyři měsíce, a
to je ideální doba pro další kolo kurzů
češtiny v Národním domě. Budou zčásti
navazovat na ty, které probíhaly od léta do
jara 1997, a částečně k nim přibudou nové
či lehce pozměněné.
Kurzy budou probíhat téměř denně v pod
večer, v malých skupinách, na různých
úrovních znalostí a s rozdílným zaměřením.
Mohou se jich zúčastnit jak naši bývalí žáci,
tak i noví zájemci. Zde je nabídka:
1. pondělí - kurz pro děti z Dandenongu a
okolí - probíhá v Endeavour Hills podle
domluvy zhruba od 17. do 18.30 hod. Jeho
náplní je nejen výuka základů české gra
matiky, ale i hry, čtení a povídání pohádek.
Zájemci mohou volat Jarce Rajchlové na
číslo 9760 5250.
2. úterý - 18.30 - 20.30 - kurz pro za
čátečníky vedený Vlastou Šustkovou 18.15
- 20.15 - kurz pokročilých vedený Petrou
Rycheckou. Jeho náplní bude zdokona
lování psaní a čtení, povídání o literatuře,
historii a zajímavostech, a to vše v češtině.
3. středa - 18.00 - 20.00 - kurz pro velmi
mírně pokročilé vedený Petrou. Navazuje
na loňské kurzy začátečníků.
4. čtvrtek - 18.30 - 20.30 - kurz tvořivého
psaní. Jeho obsahem bude vlastní literární
tvorba zájemců, vycházející z podnětů
hudby, výtvarného umění, literatury atd.,
společné hledání nápadů a podob našich
literárních pokusů, časem snad i tvorba pro
Kvart...
5. pátek - 20.00 - 22.00 - jednou za 14 dní pokračování Večerů o ... Opět povídání o
historii, literatuře a kultuře české s nejrůz
nějšími ukázkami.
6. sobota - 10.00 - 13.00 - kurz češtiny pro
děti - rozdělen po hodinách pro začáteč
níky, mírně pokročilé a pokročilé s výukou
hravou formou.
Všechny kurzy začínají od 3.2.1998 v
Národním domě na Queensberry St. 497,
Nth. Melbourne a jejich cena bude $ 50 za
tříměsíční semestr.
Pokud budete mít zájem o kterýkoliv z
těchto kurzů, či případně o další informace,
ozvěte se na číslo 0411 606 368 Petře
Rychecké, na číslo 0411 229 309 Vlastě
Šustkové a nebo na 9329 9922 do Národ
ního domu.
Petra Rychecká

Vysílání slovenského rozhlasu každou neděli v 22:00 na 93.1 FM
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Amfora v Sydney
George Švehla, Austrálie
Neviditelný pes, Praha, 14. 1. 1998
V neděli 11/1/98 odpoledne a večer se nám
tu v Sydney odehrála kulturně sportovní
megaakce české a také slovenské komunity.
Za pomoci českých zastupitelských úřadů
sem k protinožcům zavítal Amfora Klub Praha,
ve kterém se sdružuje výkvět populárních
herců a hereček, zpěváků a zpěvaček, hudeb
níků, moderátorů, novinářů a showmanů,
komiků a populárních osobností ze světa
sportu. Pro ty, co nevědí, tak Amfora je
zkratka názvu Amatérské Fotbalové Rarity. Na
DOBRÝ DĚN, PÁNĚ. ZKOUMÁMĚ SMYSL NAŠICH
zdejší zvyklosti, kdy se česká kultura podává
po kapkách, díky vzdálenosti a nákladnosti
MIMOSYDNĚJSKÝCH OBČANU PRO HUMOR
akce, byla česká a slovenská komunita
doslova šokována tou silou. Přijelo nás navštívit a pobavit 44, slovy čtyřiačtyřicet, těchto báječných lidí.
Všechno se odehrávalo v sydnejské sokolovně a na přilehlém fotbal placu. Počasí jako na zakázku, a
tak se sjelo nebývalé množství krajanů. K tradičním návštěvníkům přibylo i hodně mladých studentů, co
tu jsou mezi námi dočasně, a početně byla zastoupena i slovenská komunita. Ostatně my tu to
rozdělení nebereme tak přísně, spíš naopak. Snažíme se o spolupráci s tím, kdo o ni stojí.
Veškerá sranda vypukla již ve 3 hodiny odpoledne, kdy začínalo fotbalové utkání mezi Sokolem Syd
ney a Amforou. I když sokolici bojovali jako lvi, tak čestně podlehli hostům, kteří podali vynikající
výkon. Zvláště když uvážíme že dorazili jen den před zápasem ze “zimou“ zmítané Prahy a ještě nebyli
zaklimatizováni. Na góly hokejově bohatý výsledek 5:2 potěšil četné obecenstvo, které zdatně povzbu
zovalo obě strany.
Ta část Amfory, co nehrála, se poflakovala mezi diváky a rozdávala úsměvy, rozhovory, nechávala se
fotografovat a byla vůbec velice přátelská a uvolněná, což se tu osobnostem ze srdce Evropy stává.
Asi tu je něco v luftě co každýho naladí sluníčkově, přátelsky a otevřeně. Něco, co smazává bariéry,
konvence a odstup. Jiřina Bohdalová, Zora Jandová, Helena Vondráčková, Jitka Zelenková, Marcela
Holanová, to abych začal dámami, a také pánové Ondřej Vetchý, Karel Zich, Josef Laufr a četní jiní,
byli ve skupinkách krajanů v srdečných rozhovorech a při drinku či pivě. Pěkné a pohodové nedělní
odpoledne, jak má bejt. Jo, a abych nezapomněl, tak mezi námi také byli náš pan velvyslanec a gen
erální konzul, kteří se také úspěšně mísili s davem, ale ti to už tu za dobu jejich pobytu pochytili a jsou
v tom zběhlí.
Večer v 8:00 hodin začala hlavní pobava publika. Bylo ho požehnaně, sokolovna praskala ve švech, v
sále nebylo k hnutí, jídlo a pití docházelo. Sešlo se přes 600 platících diváků a určitě i pěkná dávka
“černochů“, neboť jsme, co jsme. Teda jako národ. Spousty pěkných písniček, povídání a srandy.
Dokonce se něco zaznamenávalo na kameru od TV Nova, a tak možná i doma něco z této akce
uvidíte. Veselá pobava se za nadšeného povzbuzování obecenstva protáhla do 11:15, kdy na Amforáky
už čekal autobus a velice spokojení, nadšení diváci se rozjížděli do svých domovů, pro některé až 100
km vzdálených, aby brzy ráno vstávali do práce. A abych nezapomněl, tak také tam bylo asi 10 lidí z
Melbourne, což je ještě dál, na evropské poměry nesmyslně daleko. Celých 972 km.

N.I.K.

PRAGUE CAKES

I & D MOTORS

REFRIGERATION SERVICES

jemné české
pečivo a zákusky
Otevřeno denne
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
118 Bank Street,
South Melbourne

Telefon: 9699 9052

IVO NOVÁK
24 HODINOVÁ SLUŽBA
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

Obchodovat
v Česku?
J.F.Kinda, Austrálie

(převzato z Českého
dialogu 12/97)
... Děkuji za milý dopis a
nabídku inzerce. Potěšilo mě
zjištění, že přece jen ten
zdravý selský rozum v Česku
tak úplně nevymrel, a že
reaguje tam, kde vidí obchodní
příležitost.

Tel: 02 371 8877, Fax: 02 371 9635
Škoda jen, že Vaše ob
chodní schopnosti jsou uplat
ňovány pouze v případě
Českého dialogu a nikoliv u
firmy STROJÍRNY POLDI.
Ta totiž s typicky českou
ležérní arogancí, či snad bo
horovností, nepovažovala za
nutné do dnešního dne vůbec
na náš dopis reagovat, ačkoliv
naši poptávku obdrželi jak
faxem, tak i leteckou poštou.
Vezmu-li v úvahu všeobec
nou "popularitu" zahraničních
Čechů tam u Vás (viz různé
průzkumy veřejného mínění a

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 pohledem 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

postoj Vaší vlády), jest možné,
že by anglicky psaná poptávka
měla asi větší váhu u firmy
Strojírny Poldi. Asi se jim zdá
nepravděpodobné, že by
česko-australská firma měla
tak dobrý přístup k většině aus
tralských důlních společností,
jak se v mé poptávce zmiňuji.
Naše firma dováží různé polo
tovary a i hotové výrobky z
různých zemí světa, a domní
val jsem se po minulých 6
letech (a zřejmě naivně), že
přes všechny ty antipatie vůči
nám zde v zahraničí není
důvodu, proč bych "nenahrál"
některé obchody českým fir
mám.
Bohužel, na české tzv. pod
nikatele platí to místní austral
ské rčení, že: "You can také a
horše to the water, but you
can t make him drink..."
Řečeno po našem: Můžete vzít
koně k vodě, ale aby se napil,
ho nepřinutíte.
Z dvanácti pokusů o ob
chodní styk s českými firmami
jsem uspěl pouze ve dvou pří-

Krajanská dobrovolná
svépomoc
- potřebujete-li jakékoliv
informace či praktickou
pomoc, volejte na čísla:
Eva Jahodová - 9369 6172
(večer)
Kamil Burian - 9807 3481
Pomoc je důvěrná, žádné
dotazníky se nevyplňují.

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

Z/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
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VEĽVYSLANECTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Nffií ro

upřímně Řečeno

pádech (Turnov a Jihlava). Ve
všech ostatních případech
jsem narazil buď na neschop
nost, neochotu a lenost odpoví
dat promptně na obchodní
dotazy.
V obchodním styku s
Českem jest největším prob
lémem neserióznost českých
obchodních partnerů a typicky
české "chytračení" a názor, že
Západ si to může dovolit. A tak
našinec dostane naivně hloupé
cenové nabídky, kde nabízené
zboží jest mnohdy dražší, než
maloobchodní ceny v místním
obchodním domě.

- cekaí-fj

jsem op mrhäiwvi Víc.

Děkuji tudíž za Vaši nabídku
inzerce, ale za stávající situace
v Česku by to bylo skutečně
mrhání času. Většina českých
podnikatelů podnikat neumí,
ačkoliv jest k tomu zapotřebí
pouze selský rozum a slušně +
poctivé jednání.
Až Vy osobně budete
českým exportérem, nechte
vědět. Vidím, že selský rozum
máte a spolehnutí jest na Vás
také.

J.F.Kinda, Austrálie, Diamond
Plating CO.PTY.LTD.

BOHEMIA TRAVEL

Slovenská republika pos
tupne rozširuje sieť svojich
konzulátov a hľadá vhodných
kandidátov na posty honorárnych konzulov Slovenskej
republiky v mestách Adelaide,
Brisbane, Melbourne, Perth a
Wellington.
Honorárnym konzulom sa
môže stať slovensky, austrál
sky alebo iný občan, ktorý má
trvalý pobyt v niekterom z uve
dených miest a má dobré
spoločenské postavenie. Pre
tože ide o neplatenú funkciu,
kandidát musí byť na jej výkone
finančne nezávislý.
Úlohou honorárného konzula
je najmä podporovať hospo
dářské, obchodné, kultúrné a
iné styky medzi Slovenskom a
Austráliou. Mal by sprostred
kovávať styky medzi občanmi a
organizáciami oboch krajín,
zúčastňovat sa rozličných
spoločenských podujatí, nad
väzovať kontakty a informovať
o možnostiach, ktoré by boli na
prospech rozvoja dvojstran
ných vzťahov.
Vhodných kandidátov na
funkciu honorárného konzula
môže navrhnúť ktorákoľvek osoba alebo organizácia, alebo
sa môžu prihlásiť sami na
Veľvyslanectve Slovenskej re
publiky v Canberre, kde im
budú poskytnuté bližšie infor
mácie.

Vám přeje vše nejlepší v Novém roce.

Bohemia
Eva Jančíková a Jiří Sedláček
1A PALMERSTON GVE. OAKLEIGH 3166
Tel: 03 9564 7679, Fax: 03 9564 7752,
AH: 03 9801 2796.

COOL

ZONE

REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce, prodej
chladících zařízení
Petr V. Kubásek,

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754
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Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.

znalostí české kuchyně
a se zkušeností vaření
ve velkém, ochotné vařit
v Národním domě. Není
to funkce dobrovolná.
Kuchyně je ve vlastní
režii a z vybraných peněz
se Sokolu neplatí.
Zájemci volejte:
0411 465 126.

DŮLEŽITÉ
OZNÁMENÍ
Posledních osm let se
prodávají na zábavách
večeře za $10. Ceny se
za tu dobu zvýšily a nám
nezbývá, než zvýšit i

Czech language
courses,
ceny našich
služeb.
Jídla na zábavách a os
tatních akcích pořá
daných Sokolem budou
nyní $ 13 a úterní obědy
$ 15.
Hledáme kuchaře se

UEBERRY FA
Natrhejte si borůvky
Lot 2 Henderson Road,
Wandin North, Melway 119 - G:9
Otevřeno mimo pondělků a úterků každý den
od 10. ledna do konce února mezi 9. a 17. hod.
Před návštěvou farmy zavolejte na

tel: 059 643 303

held regularly at the Na
tional House,
are starting again!
You can learn the ba
sics of the Czech lan
guage every Tuesday
from 6.30 pm to 8.00 pm
with Vlasta Sustek or ev
ery Wednesday from 6.00
pm to 8.00 pm with Petra
Rychecká.
Courses will start on
3.2.1998 at 6.00 pm.
The cost is $ 50 for 3
months (12 lessons).
For further information
please call 0411 606 368
(Petra) or 0411 229 309
(Vlasta).
------------------------------- BSE

a

Vyučujeme
hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.

MARTIN VÁŇA

(B.Bus) ACCOUNTANT
Level 2, 55 Swanston St.
MELBOURNE 3000
Komerční Ing. M. Váňa nabízí
účetní a daňové služby
v Melbourne a okolí.
BH: 9654 4427
AH: 0419 324 230

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: Ó15 318 152

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

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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Hlavní film: Markéta Lazarová, filmový přepis
románové předlohy Vladislava Vančury (1967).

prosince 1997

27. února:
Hlavní film: Na samotě u lesa, komedie

Dary na Sokolský list:
B. Moravcová
B. Nová
D. a W. Wilem
M. Šetek
H. a A. Low
S. Menšík
J. Lacko
M. Kozlová
paní Leissová
O. Knobová
L. Kalia
p. Kožík
J. Tichý
K. a A. Herman
L. Čapek

20
67
30
20
25
20
20
30
10
30
20
25
20
20
20

Dary na Národní dům:
B. Nová
100
Děkujeme za podporu, která
umožnila, aby Kvart byl odeslán.
Za poštovné a vytisknutí 947
kusů prosincového Kvartu Sokol
Melbourne zaplatil $ 630. Bez
vašich darů Kvart nebude.
Seznam dárců vyžaduje spolu
práci čtyř lidí, což je příčinou
nedostatků. Pokud váš dar nebyl
zveřejněn, prosím spojte se s
námi na jednom z obvyklých tele
fonních čísel.
Pavel Pospíchal

Smoljak-Svěrák, režie J. Menzel (1976).

Začátek ve 20:00, vstupné 2,*"

Lehká večeře k dostání v horním sále.
Tamtéž pro nekultúrni
šach, hraní mariáše nebo kulečník.
O senzáciu na
10. ročníku
Hopmanovho
pohára v tenise
sa postarali
slovenskí
reprezentanti
Karol Kučera a
Karina Habšudová. V pre
miérovom
štarte Sloven
ska získali na
neoficiálnych
majstrovstvách
sveta zmiešaných družstiev titul po finálovom víťazstve nad
Francúzskom.
MS v plávaní: Historický úspech Slovenska
Strieborná Martina
Po európskych úspechoch
prišiel aj svetový striebornou medailou na
krauliarskej stovke sa
Martina Moravcová
definitívne ocitla na na
jvyššej priečke v
slovenskej plaveckej
histórii. Nijaký slovenský
plavec zatiaľ na majstro
vstvách sveta v dlhom
bazéne cenný kov nezískal.

vart

Večery o...
8 hod. - “TEMNÁ” DOBA TEMNA

pátek 6. února v

g
tí

Petra Rychecká vypráví zajímavosti o české historii doplněné videem, hudbou a O
obrázky

pátek 20. února v

8 hod. - ČESKÉ FILMOVÉ MUZIKÁLY

Ukázky z muzikálů a povídání o nich (Starci na chmelu, Kdyby tisíc klarinetů,
Šakalí léta, Noc na Karlštejně.
Vstup volný, tekuté občerstvení.

Únorová zábava
v sobotu 7. února v tfaroáním áotne.

5%YPUKAVCI
večeře, v horním sále
Vstupné $10
Informace, bufa vání na tel:
9744 1691 nebo 9452 8246
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Havel by si přál silnější protikandidáty
PRAHA 13.ledna (ČTK) - Prezident Václav Havel by si v nadcházejících prezidentských volbách
přál silnější protikandidáty, než je komunistický uchazeč o úřad hlavy státu Stanislav Fischer.
Havel to dnes prohlásil po setkání s vedeními Poslanecké sněmovny a Senátu, na kterém se
oficiálně rozloučil s parlamentem při příležitosti konce svého volebního období.
"Přiznám se, že bych docela uvítal, kdyby tam byli protikandidáti s větší nadějí na podporu v
našich zastupitelských sborech, bylo by to napínavější," uvedl Havel. Právě on je horkým
favoritem prezidentských voleb, které se budou konat 20.ledna na historicky první společné
schůzi obou parlamentních komor.
Proti Havlovi by kromě Fischera
měl stát i kandidát republikánů,
jehož jméno chce však SPR-RSČ
oznámit až těsně před volbou. S
největší pravděpodobností však
půjde o předsedu strany Miroslava
Sládka, jak dnes v Českém roz
hlase připustila republikánská
poslankyně Radomíra Nývltová.
Havlovi vyjádřili svou podporu
předseda sněmovny Miloš Zeman
i šéf Senátu Petr Pithart. Oba
shodně vyjádřili naději, že Havel
zůstane prezidentem i v příštím
pětiletém funkčním období. Havel
poděkoval
parlamentu
za
dosavadní spolupráci, která byla
podle jeho slov věcná, a to i
----- přesto, že vrátil do parlamentu
'
několik zákonů

Schová sa Mečiar do prezidentského paláca?
Ľubomír Sedláčik, Slovensko
Bez toho, aby vôbec prebehlo chystané prvé kolo slovenských prezidentských volieb, vplyvná
Strana demokratickej ľavice sa včera v tichosti začala chystať už na druhé. Dôvod je prostý:
HZDS už len tým, že nepostavilo nijakého kandidáta, dalo jasne najavo, že ktokoľvek z opozíciou
navrhovanej dvojice Hraško-Markuš, je pre štátohnutie neprijateľný. Aspoň teoreticky vyzerá
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nádejnejšie druhokolový pretendent SDĽ - košický primátor Rudolf Schuster. Jeho pragmatizmus
na jednej strane zrejme nepozná medzí, o čom svedčí jeho vôbec nie disidentská funkcionárska
minulosť, na strane druhej však nesporne ovplýva diplomatickými a koncepčnými schopnosťami.
Doba je však pritvrdá aj pre najväčších taktikov. Tlak k totalitným spôsobom inklinujúcej
momentálnej vládnej garnitúry na spoločnosť je natoľko silný, že lavírovať možno len do istej
miery. Nie div teda, že nedávno aj na adresu'R. Schustera utrúsil V. Mečiar nie najlichotivejšie
poznámky.
Kto ale má byť v očiach premiéra tou stmeľujúcou osobnosťou rozvadeného štátu? Pri doterajšom
vývoji udalostí už nadobúda čoraz konkrétnejšie kontúry predpoklad, že - ON sám. Napriek
insintným komentárom seniora hnutia A.M. Húsku, ktorý nepredpokladá nijaké ústavné ťažkosti v
medziobdobí bez zvolenej hlavy štátu, skutočnosť nie je ružová. Viaceré právomoci prvého muža
republiky totiž nie sú prenosnými na vládu ako kolektívny orgán. Hlavne kompetencia signovať
zákony. Kto zaručí, že neskôr nebudú všetky takto prijaté normy spochybnené? Tvárou v tvár
tomuto, aj ďalším nebezpečenstvám destabilizácie bezhlavého štátu, nemožno pokladať za
nereálnu nasledovnú predstavu. Úplne heterogénny zákonodárný zbor, unavený bezvýslednou
snahou dať veci do poriadku, nakoniec odsúhlasí aj dnes nepredstaviteľného prezidenta samotného V. Mečiara. Nebol by to najhorší ťah, vzhľadom ku temer istote, že v nadchádzajúcich
parlamentných voľbách HZDS vytúženú samostatnú ústavnú väčšinu nielen nezíska, ale vzdiali
sa od nej ešte ďalej, než doteraz. Získané hlasy však na neohroziteľnosť "ich" prezidenta dozaista
postačia, a o zábavu by tak Slováci mali postarané aj v budúcom miléniu.

Gašporovič: Rozpad Československa

zavinili čeští politici

C'VLADlIVlfl JIRANEK

ÍM F

2NES

KOŠICE 16.ledna (zpravodaj ČTK) - Předseda slovenského parlamentu Ivan Gašparovič dnes pri
príležitosti oslav pátého výročí vzniku Slovenské republiky v Košicích opětovně po několika letech
obvinil představitele české politické scény z rozbití československé federace.
"Nebyli jsme (Slováci) jednoznačně pro to, aby se Československo rozdělilo, chtěli jsme jen, aby
obě republiky dostaly větší pravomoce. Nedohodli jsme se. Poslední věta české politické

vart 3
delegace zněla; když ne unitární stát, tak dva samostatné státy," řekl Gašparovič.
Rozhodnutí slovenských politiků, které nakonec vedlo ke vzniku samostatného Slovenska, však
dnes před slavnostním shromážděním označil Gašparovič za správný krok. Uvedl, že to byla
možná poslední šance, jak dát slovenskému národu to, za co tisíciletí bojoval - "samostatnost,
svrchovanost a postavení v Evropě a ve světe, jaké sš zaslouží".
Při bilancování dosavadní existence SR pak Gašparovič prohlásil, že Slovensko se po pěti letech
stalo "stabilizátorem" ve střední Evropě. Připomněl přitom, že ještě dnes se na mnoha místech
Evropy bojuje a že státy, které vznikaly po pádu berlínské zdi, nedosáhly takového pokroku jako
Slovensko. "My jsme to dokázali a mohu směle říci, že jsme střední Evropu zachránili od
podobných konfliktů," prohlásil předseda slovenského parlamentu.
Úspěchy Slovenska v ekonomice, ale zejména v zahraniční politice pak zhodnotil přednosta
krajského úřadu státní správy v Košicích Dušan Cina. Řekl, že slovenská koruna si udržela své
postavení, rostla reálná mzda i důchody. Zemi se podařilo vyhnout otřesům, které v ekonomice i
politice postihly některé sousední státy, prohlásil Cina, přičemž upozornil, že je to především
zásluhou koncepční politiky nynější slovenské vlády.
Zvláštní pozornost pak věnoval úspěchům slovenské diplomacie, kterou pochválil za pozitivní
zvrat, kterého dosáhla na summitu v Lucemburku. "Slovenští diplomaté dokázali rázně odrazit
útoky těch, kteří Slovensku nepřáli, a to jak v zahraničí, tak i přímo na Slovensku," prohlásil Cina
a dodal: "I když nás strašili katastrofickými scénáři, ukázalo se, že Slovensko není neposlušným
školáčkem, kterého je třeba jen bombardovat notami."
Podle Činy rok 1998 bude pro Slovensko náročný i proto, že zemi v tomto roce čekají volby.
"Státní správa si v nich své úkoly nepochybně splní ve smyslu zákonů a se ctí, i navzdory
poplašným předpovědím 'opozičníků'", uvedl Cina, přičemž poznamenal, že opozice předvolební
kampaň zahájila předčasně. "Denně se setkáváme s demagogií, osočováním a projevy politiků i
některých novinářů, které nejsou hodny slušného člověka. Nemám však obavy, že i ve volbách se
občané našeho kraje rozhodnou pro perspektivu Slovenska a ne pro prázdné sliby těch, kdo
samostatné Slovensko ani nechtěli," uzavřel Cina.
Ladislav Kerekeš he

Zářivé hlubiny
JIŘÍ HANÁK

Vláda premiéra Tošovského se za několik dní bude ucházet o důvěru Sněmovny. Podle
průzkumů má tato instituce důvěru zhruba dvaceti procent občanů. Uspěje-li vláda,
znamená to, že získala důvěru přibližně 1,4 miliónu voličů z celkového počtu sedmi
miliónů. Zcela exaktní tato úvaha jistě není, znepokojující však určitě ano. Jde o
krizový jev, který není radno lehkomyslně přehlížet.
Jak prezident republiky, tak předseda vlády se slovně a veřejně zavázali, že
nebudou stát v cestě předčasným volbám, pokud je politické strany vyvolají
ústavním způsobem. Poslanec Václav Klaus však přesto trvá na písemné záruce od
obou. Zajisté nevkus, avšak cosi horšího než nevkus. Je to zpochybňování čestnosti
a profesionality obou nejvyšších představitelů republiky. V době, kdy důvěra je u nás velmi
potřebným zbožím.
Malá důvěra ve Sněmovnu má příčiny jak v Ústavě, tak v poslancích samotných. Ústava
České republiky byla zřejmě šitá na míru tehdejší koalici. Slunce nad jejím vládnutím nemělo
zapadat, a pokud ano, hle pojistka: česká Sněmovna je jen velmi obtížně rozpustitelná. Z
poslaneckého zaměstnání se tak stalo jedno z nejjistějších pracovních míst v republice. Pokud
poslanci sami nechtějí, je jen velmi málo možností Sněmovnu rozpustit. To je hlavní příčina toho,
proč se z banální věci, jako je pád jedné vlády a vytvoření vlády nové, vyvinul nekonečný a málo
chutný seriál. Ústavu mohou změnit jen poslanci třípětinovou většinou. Nebylo by nelidské něco
takového od nich žádat?
Nežádejme, nečekejme. Vždyť nebyli schopni ani nejjednoduššího činu solidarity s občany.
V době děravých rozpočtů, v době, kdy úsporné balíčky začaly rabovat peněženky voličů, v době,
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kdy se škrtí i výdaje na vzdělání a bezpečnost, nebyli poslanci ochotni snížit si své příjmy,
odpustili si jen čtrnáctý plat. Říká se, že je neslušné být chudým v prosperující zemi, stejně jako
je neslušné být bohatým v zemi upadající. Poslanci se rozhodli zůstat bohatými v zemi chudnoucích voličů. Jen dvacet procent dělí Sněmovnu od nulové důvěry občanů v ni. Klesne-li na tu
nulovou hranici, mohou nás čekat zářivé hlubiny

SPORT
Jágr zřejmě prodlouží
smlouvu o šest let za
48 miliónů dolarů
Český hokejový útočník Jaromír Jágr, druhý -nejproduktivnější hráč NHL, se podle infor
mací z kruhů blízkých vedení jeho klubu Pitts
burgh Penguins dohodl na prodloužení sm
louvy o dalších šest let za celkovou sumu 48
miliónů dolarů.
Informace z tábora Penguins hovoří o tom, že
kompromisní dohody bylo nakonec dosaženo
a oficiální podpis kontraktu je otázkou něko
lika dní. Jágr, jehož nynější kontrakt vyprší v
příští sezóně, jedná s Penguins o nové
smlouvě už od loňského roku a zhruba od
října byl podle ujišťování obou stran kontrakt
na spadnutí.
Hovořilo se o sedmileté smlouvě za 53 mi
liónů, tedy s průměrným ročním platem přes
7,5 miliónu. Zlom v Jágrově stanovisku však
nedávno přinesly zprávy o kontraktech hráčů
Paula Kariyi a Erika Lindrose, kteří si vydělají
ročně o téměř milión víc. Jágr trval na kratší
smlouvě za více peněz a nevylučoval ani
přestup.

Majsterka sveta
čistých,
tvrdia o nejkrajšiu oslavu dvadsiatych druhých
narodenín si naša plavecká jednotka ani
nemohla želať. V polohovej dvojstovke na
svetovom šampionáte v Perthe najskôr
postúpila do finále najrýchlejším rozplavbovým časom a v ňom, v závetrí dvoch
Číňaniek, finišovala v slovenskom rekorde
2:14,26 po bronzovú medailu.
MARIAN NITON, Perth

Spokojnučká, vysmiata, vychutnávala nád
herné chvíle úspechu. "Publikum bolo veľmi
zlaté. Príjemný pocit vedieť, že vám fandia."
Na stupňoch víťazov totiž Martina zožala na
jväčšie ovácie. Čínskych plavcov v Austrálii
evidentne nemajú radi. "Podľa mňa, Martina,
si skutočná víťazka ty," blahoželala jej Janet
Evansová, legenda amerického plávania,
pracujúca pre televíznu stanicu Fox Network.
"Majsterka sveta čistých," objavoval sa jeden
názor za druhým. Číňankám, aj keď možno
niektorá z nich naozaj neberie podporné
prostriedky, proste takmer nikto neverí.

Žabovŕesky uspěly v
Turecku
ISTANBUL - Cenného úspěchu dosáhly v
desátém zápase skupiny Evropské ligy bas
ketbalistky IMOS Gambrinus Žabovŕesky,
které vyhrály v Turecku nad Galatasarayem
Istanbul 68:62. Tento výsledek posunul už
nyní Brňanky do čtvrtfinále.
O vítězství Žabovřesk rozhodl zlepšený výkon
v závěrečných deseti minutách, kdy se jim
podařilo zvrátit průběh utkání, které začaly
hodně nepřesně. Turecký mistr nasadil k
trháku, který mu třikrát vynesl až jedenáctibodový náskok. Na rozehrávce hostí se ale
chytila Litevka Berukstieneová a ve 28. mi
nutě Kameníková svou druhou trojkou vyrov
nala na 44:44. Ještě jednou stačil Istanbul
odskočit na rozdíl čtyř bodů, skóre ale znovu
srovnala Kameníková. V závěru dominovaly
fyzicky lépe připravené Žabovŕesky.
"Soupeřky nás ničím nepřekvapily, i když v
obraně hrály velmi agresivně," řekl po zápase
trenér Žabovřesk Jan Bobrovský.
Galatasaray Istanbul-Žabovřesky 62:68

