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Internetová příloha
Kresby V. Renčín a Trnky Brnky

Pohled na český
silniční provoz
Britské listy
Jak se chováme za volantem, vy
povídá mnoho o tom, jaké máme
vztahy k ostatním lidem ve
společnosti.Vidíme je jako spolu
občany, jejichž prosperita závisí na
koordinovaném chování všech
členů společnosti, anebo se na ně
díváme jen jako na překážky, které
nám vadí v honbě za kariérou?
Často se v mezinárodním kontextu
hovoří o tom, že kultura chování
automobilistů v ČR není příliš
vysoká.Britský historik ekonomie
Richard Wilkinson vydal nedávno
zajímavou studii o vztahu mezi

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

počtem dopravních nehod a
společenskými poměry. O prob
lému začal přemýšlet, když se octl
v automobiíů na silflici v Brazílii
před přechodem pro chodce. Zas
tavil, ale chodci stejně nemohli pře
jít, protože vozidla projíždějící v
okolních pruzích jela dál a přechod
ignorovala. Automobily stojící za
Wilkinsonovým vozem začaly hně
vivě troubit.
Wilkinson dospěl k závěru, že způ
sob, jakým se chováme za
volantem, vypovídá mnoho o tom,
jaké máme vztahy k ostatním lidem
ve společnosti. "Vidíme je jako
spoluobčany, bližní, jejichž pros
perita a blaho závisí na koordino
vaném chováni všech členů
společnosti, anebo se na ně
díváme jen jako na překážky, které
nám vadí v honbě za kariérou? ptá
se Wilkinson v knize "Nezdravé
společnosti: nemoc nerovnosti",
která právě vyšla v londýnském
nakladatelství Routledge. Když
Wilkinson analyzoval statistiky,
zjistil, že počet dopravních nehod a nehod obecně - je skutečně tím
vyšší, čím je ve společnosti větší
sociální nerovnost.
Je možno i v ČR usuzovat z
chování řidičů na silnici na obecný
stav poměrů v české společnosti?
Ve východoevropském debatním
fóru společnosti CompuServe na
Internetu zveřejnil v angličtině Pe
ter Bradley, který žije v Praze,
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ZAHRANIČÍ - cestování po Americe, Evropě,
Asii a Tichomoří nebo kolem světa
AUSTRÁLIE - letenky po celé Austrálii
UBYTOVÁNÍ - zajištění míst v mezinárodních
a australských hotelech

varovný článek určený jiným
Britům, kteří by zamýšleli cestovat
do ČR automobilem.
Cituji: Češi za volantem se chovají
jako idioti a jsou nekompetentní.
Vzpomeňte si na všechno, co jste
se naučili v autoškole o defen
zivním řízení automobilu. Musíte-li
zastavit na červenou v ulici, která
vede do kopce, nechte mezi vámi a
vozem před vámi velký prostor. Dá
se totiž očekávat následující:
1. Než se rozjede automobil před
vámi na zelenou dopředu, sjede
dozadu alespoň půl metru (čeští
řidiči nepoužívají brzdu). 2. Autu
před vámi zhasne motor a už ne
naštartuje. 3. Auto za vámi si
nevšimne, že jste zastavil. Buď se
smiřte s poškozenou zadní částí
vozu, kterou minimalizujete pov
olením brzdy, anebo se musíte
zezadu přijíždějícímu vozu rychle
vyhnout.
Pokud jedete v levém jízdním
pruhu, očekávejte, že vás budou
předjíždět zprava. To se považuje
za normální. Místní lidi vždycky
jezdí v levém jízdním pruhu, i tra
banty
rychlosti
60
km/hod.
Vysvětluji si to takto:1. Pravý jízdní
pruh je plný lavórů a jsou v něm
vyježděné koleje od těžkých nák
laďáků. Proto je jízda v levém
pruhu příjemnější. 2. Řidiči vjíždějí
z vedlejších silnic na hlavní silnici
bez rozhlédnutí.
Nevěřte, že vás zelená na

‘

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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Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

křižovatce ochráni: 1. Byl jsem
svědkem, že byla zelená ve všech
směrech najednou. 2. Místní lidé
stejně ignorují prvních a posled
ních deset vteřin červené.
Když odbočujete doleva, očekávej
te, že vás na pravé straně budou
předjíždět jiní, kteří také odbočují
doleva. To vyvolává mnohé ra
dostné chvíle, kdy vůz po vaši
pravici křižovatku přejede, uvolní
vám výhled a vy zjistíte, že jste v
jízdní dráze náklaďáku, který se z
protisměru řítí přímo na vás.
Za všech okolností zachovávejte
klid. Mějte na vědomí, že v ČR
dochází k šestkrát většímu počtu
dopravních nehod než v Británii, i
když je v Británii mnohem víc silnic.
Totéž se týká úmrtnosti při do
pravních nehodách. Nesnažte se s
místními automobily závodit. Zvlášť
automobily značky Lada mají po
zoruhodnou akceleraci při jízdě do
kopce, stejně jako místní autobusy,
které vypadají, jako že už jsou v
posledním taženi.
Jezdíte-li v noci, dávejte pozor, ať
nenarazíte na neosvětlené ná
klaďáky bez reflektorů, zaparko
vané v levém, rychlém jízdním
pruhu. Je také běžné, že lidé
vyměňují v rychlém jízdním pruhu
(nebo mezi dvěma pruhy) píchlou
pneumatiku.
Policie je kapitola sama pro sebe.
Za každých okolností přísně
dodržujte
předpisy.
Jinak
dostanete na místě tzv. "pokutu",
jejíž výše záleží na vážnosti přes
tupku a na tom, jak daleko je ví

STAMPS & COINS

kend (poukázky na pivo). 2. Dá
vejte pozor na radar, zejména
těsně u hranic, když přijedete do
ČR z Německa. Policisté sedí na
dálnici a ve městech v neo
značených autech a za rohem mají
"chytače".
To, že jste cizinec, vás neomlouvá,
naopak. Místní řidiči ale smějí s
policií vyjednávat. Máte-li na auto
mobilu
německou
poznávací
značku, v překladu do češtiny to
znamená "Prosím, dejte mi
pokutu". Je výhodné popřít
veškerou
znalost
němčiny.
Promluvite-li anglicky, budete jim
sympatický. Vhodné výroky pro
tyto příležitosti jsou: "Česká repub
lika - dobří fotbalisté?" nebo
"Cantona je král".
<

>

Jan ČULÍK

(autor přednáší slavistiku na univerzitě
v Glasgow)

Každý měsíc je tu nechávám
koukat na Ptákoviny.

Peter Strich

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.

ZNÁMKY

•
•

MINCE
MEDAILE, ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ

•
•
•
•

BANKOVKY
ZLATO A STŘÍBRO
PORADY A OCENĚNÍ ZDARMA
ČESKÉ A SLOVENSKÉ MINCE A
BANKOVKY VE VELKÉM VÝBĚRU

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

VÝKUP A PRODEJ ZA HOTOVÉ
Pro krajany sleva

2% českých zákonodárců
odevzdalo ve druhém kole
prezidentských voleb svůj hlas
Václavu Havlovi. V Poslanecké
sněmovně prošel o jeden jediný
hlas. Nová manželka starono
vého
prezidenta
hlasitým
hvízdáním na prsty reagovala
před oběmi komorami parla
mentu na projev mluvčího re
publikánské strany, jejíž před
seda Sládek, druhý prezi
dentský kandidát, byl právě
propuštěn z vazby, aby mohl být
volen. Podle ústavy uvězněné
osoby nemohou být počítány za
uchazeče
na
prezidentské
křeslo. Třetím kandidátem byl
komunista Fischer.
ění ve Španělském sále,
kde volby probíhaly, kon
trolovala nejen ochranka a
hradní policie, ale i Fanda
Štěpánek alias kníže Hanuš
Leonard ze Západní Austrálie.
"Přišel jste na volby?" ptali se
novináři. "Yes", odvětil pětašedesátiletý
Leonard
v
dlouhém kožichu a širokém
klobouku australských bušmenů, který se sekyrkou v levé
ruce
obcházel
nádvoří
Pražského hradu. Za Havla by
prý dal tu druhou ruku do ohně,
Klausovi ale nemohl přijít na
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Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

tel: 03 9661 2945
•

ODTUD A ODJINUD

Rodinní lékaři
• MUDr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz

RINGWOOD
Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.

Po-Pá
Sobota
Neděle

S 9873 3016

8:30-20:00
9:00-17:00
10:00-13:30

Pondělí - Pátek 8:30-20:00
Sobota 9:00-13:00
Neděle 10:00-13:30

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

Tel: 03 9654 4755, Fax: 03 9654 4788
jméno. Že by se zúčastnil
někdejší besedy v melbournské
Sokolovně? Vzezření chod
ského bojovníka a šlechtice dá
val kníže Leonard najevo nejen
řečí, ale i odvážným rykem a
během po nádvoří.
alší válečný tanec prováděl
jiný krajan, tentokráte v Mel
bourne, a to Petr Korda, který
vyhrál velký tenisový turnaj.
Dostal se tak mezi řadu
úspěšných
českých
hráčů
tenisu, která začínala exu
lantem
Drobným
a
přes
Kodeše, Mandlíkovou a Novot
nou vyvrcholila Lendlem a
Navrátilovou. V Melbourne se
letos ještě velmi dobře umístili
ve smíšené čtyřhře Suk a
Suková. Je zajímavé, že aus
tralský tisk ignoruje původ a
mateřštinu Martiny Hingisové
(anebo plaveckého šampióna
Klima), když ve stejné době bez
rozpaků považuje amerického
astronauta A.Thomase za Aus
tralana.
d října 1945 do června 1971
téměř jeden a půl milionu
přistěhovalců prošlo táborem
Bonegilla na severu Victorie.
Muzeum ve městě AlburyWodonga zaznamenává historii
tohoto místa, do kterého přišli
lidé 34 národností včetně
Čechů a Slováků. Pro zají
mavost dodávám, že od roku
1945 do konce roku 1997
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přibylo do Austrálie 5,6 milionů
přistěhovalců, to je téměř třetina
australského obyvatelstva. V
minulých dnech vyšla v nakl.
Text publishing kniha profesora
filosofie na univerzitě v Sydney
Raimonda Gaity s titulem. Ro
mulus, My Father. Raimond
Gaita přišel do Bonegilly jako
tříletý, jeho otec byl Rumun žijící
v tehdejší Jugoslávii a matka
Němka. Kniha vyjevuje osudy
jedné přistěhovalecké rodiny,
které jsou paralelní s mnohými
jinými.
Ing. Milan Hudeček, ředitel spe
cializované společnosti pro
elektroniku v Melbourne, vy
vinul kompjutrem řízený systém
pro odposlouchávání a analýzu
radiových signálů. Přístroj se
vyváží do ciziny, kde našel uplatnění pro vojenské účely,
kontrolu letecké dopravy a
umožňuje předpověď počasí
sledováním informací vysíla
ných meteorologickými satelity.
Vynálezce a ředitel společnosti
je absolventem brněnské tech
niky a před několika lety získal v
Austrálii uznání za konstrukci a
výrobu "kompjutru pro slepé",
který nevidomým umožňuje za
pojení do normálního života.
když jsem se zmínil o Brně,
pověstná soška Věstonické
venuše (řezba do kosti paleoli
tického člověka), opustila po
dlouhé době moravskou půdu a
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odcestovala na výstavu do Ko
daně. Z Dánska bude tato
neobyčejná archeologická pa
mátka cestovat do severoamer
ického Oregonu. Vzácný expo
nát stále doprovází pracovníci
Moravského zemského muzea.
Soška byla nalezena v lomu u
Dolních Věstonic na jižní
Moravě rozlomená na dvě části
a nebyla nikdy slepena, protože
po desetiletí se zkoumá, z čeho
a jak byla vyrobena.
bčané České republiky ne
vidí rok 1998 příliš růžově.
Od ledna byla zdražena elek
třina, plyn, uhlí, cigarety, benzín,
alkohol, připravuje se zdražení
potravin, jízdného na železnici a
automobilů. Horoskop ČR ale
tvrdí, že dominantní planetou je
Mars, a ten se právě nachází
ve znamení Raka, což před
povídá energetický postup k cíli,
zvýšenou dynamiku dění a bo
jovnost i konflikty. Takže si
můžete vybrat.
nglosaské zvyky se derou
do českého života. V Praze
vydávané kalendáře uvádějí na
14. února svátek Valentýna a na
21. června Den otců.
řed časem jsem se v této
rubrice zmínil o knize, kterou
by měli mít ve své knihovně
všichni, kteří se zajímají o dějiny
- N.Davies: History od Európe
(Oxford University Press). Na
1636 stránkách shrnuje autor,
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Do Prahy
Airbusem A 310
Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu plus jedna domácí letenka

nejsrdečnější^9

letecká^

společnost V

Další informace obdržíte u Vašeho travel agenta
nebo kontaktujte přímo:

CZECH A!RUNES
Suite 808, Australia Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713
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který věnuje velkou pozornost
slovanským národům, vývoj
evropských dějin od doby
ledové po studenou válku. Pu
blikace je nyní k dostání v
brožovaném vydání za 28
dolarů. Mezi mé oblíbené knihy
patří
dějiny
světa
od
J.M.Robertse (Penguin). Tento
autor vydal nyní v témže nakla
datelství A History of Európe za 25 dolarů, kde vynikajícím
způsobem zpracovává vývoj
evropské identity začínaje Egej
skou civilizací až po dnešní
problémy na Balkáně.
erald Sun psal nedávno o
České a Slovenské repu
blice a o potížích, která má aus
tralský turista při cestování ze
Slovenska do Čech a naopak.
Dále jsme se dozvěděli, že obě
země se liší tím, že v České
republice se pije převážně pivo
a na Slovensku všechno, co
teče. Při této příležitosti se
zmiňuji o nedávno publikované

H

Oznamujeme,
že 2. února
zemřel náhle v
Queenslandu - Bargara

Ing. Jiří Hurt
ve stálé vzpomínce
přátelé z Melbourne

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
ta-bulce spotřeby alkoholických
nápojů po celém světě, v níž se
australští pivaři dostali až na
potupné 9. místo, zatímco Češi
- sláva! - jsou na prvním se 160
litry na osobu ročně (v Austrálii
je to pouhých 95,4 litrů).
áš špión hlásí ze Severního
Teritoria, že v tamějších no
vinách byla uveřejněna lamentace Milana Vodičky, který žije
60 km jižně od Darwinu, jak je
nezáviděníhodný život svobod
ného muže - bez manželky, i
když mnozí si jistě myslí něco
jiného. Milanovu trudnomy
slnost ještě zvýšil blesk, který
uhodil nedávno do stromu na
jeho
osmihektarové
mangovníkové plantáži; až z něj
zůstaly jen třísky. Podobně
skončila v blízkém domě led
nička, elektrická kamna a tele
fon. Nutno dodat, že Vodička je
věrným strážcem odkazu jeho
zemřelého přítele B. Havlíka,
který v obci Batchelor ze svých
prostředků vybudoval mohutnou
repliku Karlštejna. Dne 26.
ledna t.r. tam byla péčí
M.Vodičky odhalena pamětní
deska a místní park byl pojme
nován
Havlíkův:
spojení
českého exulanta a austral
ského národního svátku!
inule jsem se zmínil, že Ota
Ulč chystá cestopis Mezi
našinci v Austrálii, nebo jen
oprašuje tu, kterou před lety
připravil, když mezi nás přijel z
New Yorku a sbíral materiál,
týkající se neblahého Milana
Brycha. Dále jsem připomněl,
že dvě knihy o Austrálii slibují
dvě dámy, které mezi nás vloni
zavítaly. Nyní se dozvídám, že v
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Advokátní
kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 3000
Tel: 03 9629 6196,
Fax 03 9629 1311
A

České republice nedávno vyšel
další cestopis - Jak se žije v
Austrálii. Je podivuhodné, či
spíše smutné, že takového
úkolu se neujímá někdo z kra
janů, kteří zde žijí, protože pak
by nedocházalo k nepřesnos
tem a výmyslům.
-'eská televize připravila doku
mentární film o spisovateli
Oto Filipovi. Podle materiálů,
které jsou nyní k dispozici, údajně v roce 1952 udal vojenské
rozvědce, že 12 jeho kamarádů
připravuje útěk z vojenské
služby na Západ. Všichni dostali
těžké tresty. V roce 1970 se
Filip údajně zavázal ke spolu
práci s StB a podával informace
o intelektuálech kritizujících
tehdejší režim. Filip byl pak ale
odsouzen k 18 měsíčnímu
vězení za podvracení republiky
a od roku 1974 žije v Mnichově.
V exilových nakladatelstvích vy
dal knihy Kavárna Slavia,
Poskvrněné početí, Nanebe
vstoupení Lojzy Lapáčka ze
Slezské Ostravy aj. Filip se po
odhalení své minulosti v
rozhovoru s německým týdeníkem přiznal, že do bezvý
chodného zoufalství ho zahnal
totalitní režim a po výsleších,
kdy byl opakovaně zbit do
bezvědomí, měl strach ze smrti
a vše přiznal. Objevilo se
podezření, že Filip spolupraco
val s StB i v době exilu, ale to
popírá. Jeho 42letý syn, když se
tyto okolnosti začaly ventilovat v
německém i českém tisku,
spáchal sebevraždu.
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WORLD WISE
TRAVEL
Oznamuje novou adresu

Suite 3,
1 Leicester Avenue
Glen Waverley 3150
Tel.: 03 9886 8988
Fax: 03 9886 8922

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

Tel: 06 290 1516, Fax: 06 290 1755
/100 let po smrti Rudolfa II.
■jeho osobnost stále přitahuje
pozornost.
Byl
evropským
monarchou,
který
neměl
konkurenta. Za dobu jeho
panování od roku 1576 do roku
1612 se Praha stala středem
Evropy, tedy v té době středem
světa nejen vzhledem k Rudol
fově politice, ale i jeho podpoře
umění, věd a alchymie. Kdo
chce vědět více a má movitého
strýčka, naznačí mu, že v jed
nom melbournském knihku
pectví je k mání neobyčejná
publikace - 791 stran, 1500 ilus
trací, 125 dolarů: Jitka Fučíková
- Rudolf II and Prague, the
Court and the City. Thames
and Hudson, London 1997.
Ten, kdo má hluboko do kapsy,
a přesto ho česká historie při
tahuje, obstará si obrazovou
publikaci, která fotograficky ilus
truje klíčové události
za posledních sto let:
Jan Kaplan - Krystyna
Nazarzewska Praha Praga - Prague. The
Turbulent Century.
Könemann, Köln 1997,
str. 360, S 49,95. Je to
soubor fotografií od
Habsburků po Havla,
přičemž značná po
zornost je věnována
období 1938-45 a tota
litnímu samoděržaví.
ozhlasová stanice
ABC FM nedávno
vysílala během jedno
ho týdne každý den
hodinový pořad o Leoši
Janáčkovi a následu
jící týden to byl pro
gram věnovaný An
tonínu Dvořákovi.

V březnu přijede do Austrálie na
koncertní turné zde již dobře
známý a uznávaný klavírní vir
tuos Ivan Moravec.
važuji, ke komu se přikloní
naše solidarita. Daniela Bár
tová z České republiky překonala
v Erfurtu světový rekord ve skoku
o tyči Australanky Emmy George
- o jeden centimetr - na 4,41 m.
Psychiatrička dr. Kmuníčková
mluvila s Janem Palachem na
pražské
Klinice
plastické
chirurgie, kam byl převezen po
svém upálení na Václavském
náměstí v roce 1968. Senátorka
a nám dobře známá bývalá
velvyslankyně dr. J. Moserová v
televizním poradu Věrni zůstane
me zpochybnila tyto rozhovory označila je za výslech a nazna
čila, že psychiatrička byla ve spo
jení s StB. Kmuníčková si nahrá
vala rozhovory na magnetofonový

U
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pásek a tvrdí, že tento záznam
byl televizí účelově sestříhán.
Požaduje proto omluvu a fi
nanční satisfakci ve výši 250
tisíc korun. Doktorka Kmuníč
ková žaluje jak Českou televizi,
tak dr. Moserovou.
ový dirigent České filhar
monie Vladimír Ashkenazy je
nadšen spoluprácí s tímto or
chestrem a kromě koncertů již
natáčí v Praze kompaktní disky
pro firmu Pony Canyon.
xilový, v USA žijící filmový
režisér Miloš Forman, převzal
v
Praze
čestný
doktorát
Akademie muzických umění.
Před rokem byl Forman vy
znamenán Zlatým globem na
mezinárodním filmovém festi
valu v Karlových Varech za
přínos světové kinematografii.

N

E

IP

R

Finanční informace, technické a reklamní brožury
vám odborně přeloží

Zdeněk Silavecký

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

NAATI Accredited Paraprofessional Translator
in the English and Czech Languages, B.Sc (Econ),
ASIA, CPA

Vladimir Kapusta A.R.A.I.A

Tel/Fax: 03 9579 4627

Tel : 9859 5787, Fax: 9859 5787

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

6
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21:00 na 93.1 FM

Slavnostní oběd
k výročí narozenin TGM
v neděli 8. března v Národním domě,
497 Queensberry Street, North Melbourne.
Místa je nutné objednat na tel:
9744 1691 nebo 9432 8246
Cena oběda $ 15

ANO MASARYK
Třídílný televizní dokumentární film.
První díl bude promítán jako součást slavnostního oběda
ve 2 hodiny odpoledne.
.1

*

Druhé dva díly budou předvedeny jako předfilm.

Ano, Masaryk je název třídílného dokumentárního pořadu

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

MtlBOURNC CHÍAPÍST CARS
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.

Zdeňka Mahlera. Je mi jasné, že dostanu
zase nařezáno, říká Zdeněk Mahler s
poukazem na svůj dosud nejznámější tele
vizní projekt o svatovítské katedrále. Ten
byl na jedné straně pořadem s nejvyšší
diváckou spokojeností v historii ČT, na
druhé straně vyvolal bouřlivé polemické
ohlasy ze strany nejen církve, ale i his
toriků. Jak Mahler dodává, ani k další
národní modle - prvnímu českému prezi
dentovi - nepřistupoval s pietou: nezastírá
osobní zaujetí Masarykovým charismatem
a hledá hlavně osobnostní aspekty dějin,
nad kterými historikové mnohdy pouze
krčí rameny. Třídílný dokument v režii
Zdeňka Tyče, který Zdeněk Mahler
provází slovem jako hlavní vypravěč. První
díl je věnován formování Masarykovy oso
bnosti v dětství a na studiích, druhá část
ho představuje jako profesora, poslance a
odbojáře. Třetí díl, ukazuje nejznámější
tvář Masaryka - prezidenta ČSR. “Při
studiu archivů jsme se nezastavili před
žádným tabu a snažili jsme se odkrýt nový
terén pro odbornou diskusi”, říká Zdeněk
Mahler. A tak v pořadu otevírá choulostivé
téma Masarykových rodinných vztahů a
pátrá například i po původu zlidovělé
komunis-tické pomluvy o tom, že Masaryk
střílel do dělníků . Dalším tématem cyklu
je Masarykův složitý a dlouhodobě for
movaný vztah k víře včetně chladného
postoje ke katolické církvi. Tvůrci veřej
nosti osvětlují některé Masarykovy
zákulisní metody, kterými - už jako prezi
dent - krotil stranické boje a čelil extrémis
tickým tendencím v české politice. Zmiňují
se o jeho osobním podpůrném kontu, na
které přispívali kapitáni českého průmyslu,
nebo o publicistické činnosti, kterou
Masaryk pod mnoha pseudonymy prak
tikoval na stránkách řady deníků. Masaryk
nikdy nepřekročil pravidla demokratického
způsobu boje, věděl však, žé musí své
dítě - mladou demokracii chránit,
zdůrazňuje Mahler. Dokument byl natáčen
na autentických a běžně nedostupných
místech: v prostorách Pražského hradu, v
interiérech
zámku
v
Lánech,
ve
vídeňském parlamentu i na řadě dalších
míst. Jedním z nich byla Kramářova vila,
tedy jakýsi vzdorohrad a základna protimasarykovského proudu prvorepublikové
politiky. Naším cílem nebylo jen komento
vat dějiny, ale zároveň je přiblížit divákovi,
vysvětluje režisér Zdeněk Tyc.

David Skoumal

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

Historická expedice
do českých dějin
Vynález epochy! Cestování
časem konečně umožněno!
Stroj času byl vynalezen! Expe
dice Bohemia dosáhla závrat
ného úspěchu!
Nevěříte? Ale jak jinak než
existencí stroje času si můžete
vysvětlit tento jev: jdete v klidu a
míru australskou přírodou.
Kolem vás se ozývá klokotání
různých ptáků, chechtání kukabar, šumění větru ve větvích
eukalyptů... a najednou se na
vás s divokým řevem vyřítí tlupa
pralidí. Divoce mávají klacky a
volají: "Mamut! Mamut!" Obklíčí
vás do pasti a nesou do
tábořiště vyzdobeného skalními
kresbami, totemy a kůží zřejmě
již uloveného zvířete.
Druhý den vás pro změnu mo
hou potkat Keltové na své cestě
za posvátnými zvířaty či stromy,
nebo rytíři a krásné dámy, chys
tající se na slavnostní volbu
nového krále a královny na
dvoře Karla IV. A když budete
mít štěstí, potkáte Praotce
Čecha s jeho lidmi, kterak
hledají "zemi slíbenou, mlékem
a medem oplývající."
Tohle všechno a mnohem víc
bylo možné vidět na letošním
tábore pro děti a mládež s
názvem Expedice Bohemia 98'.
Zhruba padesát dětí ve věku od
7 do téměř 18 let a s velmi
rozdílnou úrovní češtiny se v
průběhu jedenácti dní, stráve
ných v příjemném prostředí belgravské Šumavy, denně ocitalo
v jiném období české historie.

Začínalo se pravěkem, a tak
děti hledaly stopy a z nich ses
tavily zprávu, kde se mamut
právě pase, na počest lovu za
tančily tanec a ozdobily jeskyni
Qídelnu) skalními malbami bohužel jen na papíře. Další den
zase bojovali o naše území kul
tivovaní-a přírodní Keltové s bo
jovnými a divokými Germány.
Třetí den konečně dorazili Slo
vané, a tak jsem měli možnost
vidět divadelní představení ze
Starých pověstí českých o
Praotci Čechovi, kněžně Libuši
a Přemyslovi, i o statečném Horymíru a jeho koni Šemíkovi. A
pak přišla doba rytířská a doba
Karla IV. a spolu s ní stavba
města Prahy. Afe už další den
se po táboře proháněla vojska
husitů a křižáků a dobývala
pevnosti nepřátel. A ani doba
pobělohrská nebyla zrovna
klidná. Podařilo se nám sice
dostavět Prahu v barokním
stylu, hledat tajemství věčného
kamene mudrců Rudolfa II. a
spolu s Janem Amosem
Komenským vytvořit obrázkový
slovník Svět v obrazech, ale
také jsme zažili ranní defenes
traci, čili vyhození ze stanů. Pak
konečně přišlo devatenácté sto
letí a s ním národní obrození.
Doba zakládání spolků Hlahol,
Sokol, Umělecká beseda a
dalších, doba vzniku české
hymny, a především doba
založení Národního divadla.
Bylo postaveno a vyzdobeno
předními táborovými umělci a
jednotlivé spolky při jeho
slavnostním otevření předvedly,
co umějí - sportovci nastoupili s
fotbalovým míčem a parádič
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kami, tanečníci zatančili, di
vadelníci zahráli pohádku. A
nakonec
všichni
zazpívali
hymnu, kterou se během dne
pilně
učili.
Poslední den
proběhla veliká konference zá
stupců všech století a byly
vytvořeny závěrečné zprávy o
táboře pro nás i pro naše po
tomky v roce 3000, karh byly
strojem času odeslány. Snad je
najdou a budou z nich mít stej
nou radost, jakou jsme měli my
po celých těch jedenáct dní tá
bora. A to nejen z her výše
popsaných, ale i z koupání v
bazénu v Belgrave, z výletu na
Emerald, z opékání maša a
buřtů na nově postavených
BBQ, z diskoték, sportů a
spousty dorbných her a setkání,
která jsme spolu prožili.
Bylo to náročných jedenáct
dní. A je zázrak, že se vše
takhle podařilo. Tedy - zázrak.
Pokud máte s sebou na táboře
tak báječnou kuchyni, jakou
byla ta pod velením Jardy
Křepčíka, plná veselých a pra
covitých maminek, pokud máte
takové vedoucí, jakými byli
Pavel Rejda, sydneyská Hannah
"Hanka"
McPhérson,
Michell, Martin Horný a parta
osnhi skvělých kluků a holek ve
věku 15 až 18 let, kteří pracovali
jako pomocní vedoucí, a sa
mozřejmě, pokud máte organi
zaci
zajištěnou
Vlastou
Šustkovou, nemůže se vám tá
bor nepovést. Sami si to můžete
příští rok ověřit. Takže - děkuji
všem členům Expedice Bo
hemia 98'a přeji hodně zdaru té
příští!
Hlavní historička tábora Čili pro-

N.I.K.

PRAGUE CAKES

I & D MOTORS

REFRIGERATION SÉRVICÉS

jemné české
pečivo a zákusky

Od zaseknutého plynu
až po klouzající spojku.
Opravy vašeho vozu provede

Ledničky, pračky, sušičky, myčky
nádobí a ostatní průrnyslové a
domácí spotřebiče.

Ivan Žachar, majitel
118 Bank Street,
South Melbourne

IVO NOVÁK
24 HODINOVÁ SLUŽBA

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

Telefon: 9699 9052

13 Gifford Avenue, Ferntree Gully

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

gramová vedoucí
Petra Rychecká
PS: Pokud se chcete o naší
Expedici Bohemia 98' dozvědět
něco více, pokud vás zajímá,
jak vypadá zmenšený model
Prahy,
Svět v obrazech,
táborové noviny či plakát pro
budoucnost, pokud byste rádi
viděli denní život expedice
zachycený na video, přijďte se
podívat na výstavu v Národním
domě, která bude instalována
začátkem března.

Tel: 02 371 8877, Fax: 02 371 9635

Díky a nedíky
1. března 1998
setkání všech
táborníků a
příznivců v
Národním domě
ve 3.00 pm začátek
výstavy, film a
DISCO pro mládež.
Vstupné $ 4,-

A proto:

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 Esplanade, Nelly Bay, Magnetic Island.
Moderní, kompletně vybavené
dvou a jednopokojové byty
na pláži Nelly Bay s panoramat
ickým 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

Všichni víme, že bez dobro
volné práce v kuchyni by tábor
pro děti nemohl existovat. Proto
bych chtěl poděkovat všem pra
covníkům, kteří v kuchyni letos
pomáhali. Klobouk smekám
hlavně před mladými, ochot
nými a pilnými ženami, které
darovaly svůj volný čas táboru a
vydržely s humorem pracovat
celé dlouhé hodiny. Hodně díků
náleží také skupině mladých
chlapců, kteří Rosťovi pomohli
dostavět BBQ. Velkou radost
jsem měl z kuchařského
diplomu, který mně děcka
předala před odjezdem z tábo
ra. Mám ho vystavený doma na
prominentním místě a každému
se s ním chlubím.
Jak to však už mezi námi
bývá, kolují různé pomluvy,
většinou papouškované z druhé
či třetí huby. Dávám na ně
jadrnou českou odpověď: "Kdo
hovno dělá, nic nepokazí." Tito
frajirkové -ky se mají možnost
přihlásit na příští tábor a ukázat,
co umí.
Jarda Křepčík, kuchař

HEZKY ČESKY
rozkrytí ...disproporce mezi schopností
medií investigativně rozkrývat problémy v publicistice ...
...auditorská firma Delloite &
Touche má do konce března
rozkrýt hospodaření Kotvy...
...Finále poslední ze sedmi
písní výmluvně rozkrývá au
torovu duši: ...

Diamond Plating
Co. Pty. Ltd.

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

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

A ještě k táboru...
V lednu t.r. se pořádal další
letní tábor pro české děti v krás
ném prostředí belgrave v leto
visku Šumava, kde 44 dětí, osm
asistentů a šest vedoucích
prožilo pod stany v přírodě de
set dní plných historických her,
koupání, jízdy na koních a
zápolení,
ale
hlavně
prohloubení znalostí českého
jazyka.
Díky Petře Rychecké, která
skvěle připravila program v
duchu českých dějin, se všichni
seznámili s novými pojmy a
starými událostmi vtipnou a
hravou formou. Mladí vedoucí
Hanka, Martin, Michelle a Pavel
jí vydatně pomáhali zhostit se
úspěšně tohoto nesnadného
úkolu. A tak den co den byla
změna. Pohany vystřídali Slovani, rytíře husiti a šlechtice osvěta obrozenců. Obrázky a
výrobky svědčí o dětském
zájmu a schopnostech. O to,
aby se jim dobře dařilo, se v
kuchyni postarali Jarda Křepčík,
Alena Dědková, Lenka, Pavla,
Slávek, Alex a Katka, která
navíc pečovala o zdraví dětí.
Česká vlajka vlála, zněla hymna
akopií portrétů, staveb I nových
slov den co den přibývalo. I vy si
je stále můžete prohlédnout
spolu se všemi výrobky v
Národním domě či na Šumavě.
Děkuji všem za jejich velkou

snahu a pomoc, bez které by se
tábor nemohl uskutečnit. Naše
díky patří také lidem, kteří sice
na táboře nebyli, ale bez nichž
by nemohl existovat. Dalo by se
mluvit o půjčených koních, led
ničkách či autobusu, ale rády
bych za všechny jmenovala ale
spoň dr. Fr. Kopečka, který nám
poskytl zdravotní vybavení pro
první pomoc a lékařské rady, a
pí. Alenu Semeckou, jež nám
přenechala
prostor,
který
velkým I malým přirostl k srdci.
Ještě jednou vřelý dík.
Vlasta Šustková,
hlavní vedoucí tábora

HEZKÝČESKY
navýšení ...dává určitý prostor k
navýšení příjmu, a to jak stát
ního rozpočtu ...
...MF Dnes, Právo a Sport
svůj share udržely, případně
nepatrně navýšily...
...zbaví stát vlivu v IPB ma
sivním navýšením základního
jmění banky. ...
...Ty se navýší ještě další
úpravou při výrobě krmných
směsí. ...
...Zákon, který navrhuje toto
uspořádání, tedy zachování
reklamy v dosavadním
rozsahu, a navýšení konce
sionářského poplatku...

BOHEMIA TRAVEL
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POZOR! HLEDÁ SE:

učitel češtiny
Protože stále neutichá zá
jem o možnost naučit se
česky, hledáme kohokoliv,
kdo by měl ve svém volném
čase jednou týdně zájem
vyučovat český jazyk pro zde
narozené děti i dospělé, a to
v Národním domě. Jednalo
by se o večerní či sobotní
kurzy, začínající po mém
návratu do České republiky v
květnu. Veškeré pomůcky i
možnost pořizovat kopie jsou
k dispozici, náklady na cesty
hrazeny - tudíž to jediné, co
musí budoucí učitel investo
vat, jsou dvě hodiny týdně
strávené velmi příjemně s
češtiny chtivými studenty.
V současné době tyto kurzy
probíhají denně a jsou
rozděleny podle jazykových
schopností žáků. Pokud
budete mít zájem přijít se
podívat a informovat, volejte
prosím Petře Rychecké na
0411 606 368 nebo Vlastě
Šustkové na 0411 229 309.
Vyučování kurzů může být
také dobrou praxí pro stu
denty, kteří chtějí nastoupit
na univerzitu.

Vám přeje vše nejlepší v Novém roce.

Bohemia //
Ira vel
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 domě odpolední káva a zákusek,

Z CESKE REPUBLIKY
COUNTRY SISTERS

A LEADING
SPORTSWEAR COMPANY
SEEKS
AN ENTHUSIASTIC PERSON
FORAN
ACCOUNT CLERK POSITION.
SPECIALIZING IN IMPORT
FROM AROUND THE WORLD
AND STOCK CONTROL.
MUST BE
COMPUTER LITERATE.
SOME CLERICAL
EXPERIENCE ADVANTAGE.
PLEASE APPLY IN WRITING
WITH RESUME TO
BROOKS AUSTRALIA
ATT: RICHARD PAVESKA
504 FULARTON ROAD
AIRPORT WEST VIC. 3042

KONCERT
v sobotu 14. března a v neděli 15. března
v Národním domě, 497 Queensberry St. N. Melbourne.
Nejpopulárnější ženská kapela posledních let
Široký repertoár od country, blue grass po rock and roli.

VSTUPNÉ $ 20
Bukování na 9432 8246 Platí se předem.
Šeky s penězi na vstupné a frankovanou obálkou pošlete
na Sokol Melbourne lne
Večeře na objednávku od 6 hod.

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.

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

Czech language courses,
held regularly at the National
House,
are starting again!
You can learn the basics of
the Czech language every
Tuesday from 6.30 pm to 8.00
pm with Vlasta Sustek or every
Wednesday from 6.00 pm to
8.00 pm with Petra Rychecka.
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).

Vyučujeme
hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.
Používáme moderní australské
a americké školy.
Metodika vychází z postupů
užívaných na nejlepších
hudebních školách v Praze.
Podle vašeho přání připravíme
žáky na zkoušky A.M.E.B.
Můžeme také hrát
české písně a skladby.

Marie Baumová, tel:
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!

Dary na Sokolský list:
P. a D. Mařan
K. M.
J. Juliny
V. Krška
V. Tichý
F. M. Voborský
R. Říčánek
V. a J. Jančár
Z. Veselka
D. Peška
K. Karl
J. Sedeláček
M. Culková
A. Dobiášek
M. Šedivý
Mrs Scaper
J. Hávová
M. a A. Oliverius
P. a M. Juřička
H. Sáli
O. Andělová
M. Nageli
K. a M. Konvičný
H. Divišová
O. Srbová
L. a H. Chlebná
M. Soukup
J. Seidl
G. Wilson
G.a A. Mencl
L. Vítová
M. Součková
O. Firtl
R. Bidlová
B. Tikalová
J. a A. Schoenpflug
L. Walden

50
20
20
20
20
20
30
20
20
20
15
20
10
50
20
10
20
20
20
25
12
10
25
20
20
20
20
20
20
30
20
20
40
10
10
6
10

Všem dárcům mnohokrát
děkujeme.
J. Kollárová

vart11

13. února:
Předfhm: Ano Masaryk II.
Hlavní film: Zapomenuté světlo. Boleslav
Polívka - příběh vesnického faráře. 1996
27. února:
Předfilm: Ano Masaryk III.
Hlavní film: Čas sluhů, Ivana Chýlková, příběh
ženy, které zachutnala moc.(1989).
Začátek ve 20:00, vstupné 2,-

Lehká večeře k dostání v horním sále.
Tamtéž pro nekultúrni
šach, hraní mariáše nebo kulečník.
Dary na Národní dům:
J. a J. Jančár
M. a A. Oliverius
W. a J. Grossman
H. Sali
K. a M. Konvičný
J. Seidl

20
20
50
25
25
10

TELELINK VICTORIA
Krajanská
svépomoc
navrhuje všem lidem, kteří
nemohou vycházet často
mezi přátele, jezdit se
navštěvovat a nebo nemají s
kým si popovídat, aby se
zapojili
do
programu
"Telelink". Potřebujeme 8 10 zájemců, kteří by si jed
nou týdně na pět minut chtěli
povykládat telefonem. Zapo
jení je zdarma, každý zá
jemce se ale musí přihlásit
na 6 týdnů. Máte-li zájem o
další informace, telefonujte
Evě Jahodové na tel. 93 69
61 72 po 6.30 večer.
Další zajímavou službu

penzistům nabízí VICRAILS.
Je jí jedna volná jízdenka na
vlak do jakéhokoliv místa ve
Victorii. Pokud byste měli zá
jem této služby využít a jet
spolu s dalšími zájemci na
výlet, volejte nám své návrhy
na cíl tohoto výletu i všechny
další nápady na tel. 9369
6172
Eva Jahodová.

WIMMER
&
ČERNOCH
Hvězdy
českého zábavného nebe.
Komik Jiří Wimmer a zpěvák
a skladatel Karel Černoch
nás budou bavit
v Národním domě
11. dubna 1998.

Vstupné $ 15,Předbéžné objednávky míst na
tel: 9432 8246

vart
Večery o ...
HISTORIE: Exulant Komenský a jiní
pátek 6.3.1998 v 8.00 pm

KULTURA: Známá a neznámá Božena Němcová
pátek 20.3.1998 v 8.00 pm
Letovisko ŠUMAVA - Peksa Park je pro krajany otevřené každou sobotu a neděli. Přijďte si udělat
barbecue, houbařit nebo jen projít v krásné přírodě. Vstupné je dobrovolné.
Na vaši návštěvu se těší organizační výbor Šumavy.
Adresa: Šumava, Locks Way, Belgrave South, MEL 84 J:5, telefon: 97545159

březnová zábava
V sobotu 7. března v Národním dome,

ttraje STUDIO 4,
večere v bomím sábe
Vstupné $10
Informace, bufování na tel:
9744 1691 nebo 9432 8246

Vydává SOKOL MELBOURNE INC.
497 Queensberry Street, North Melbourne 3051, Tel: 9329 9922, Fax: 94328245
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Internetová adresa českých a slovenských novin: www.seznam.cz

Původní zpravodajství Václava CIBULY

čátku turnaje, a přesto jsme
prohráli a o zlato, pro které jsme
přijeli, přišli," dodal s hlavou v
dlaních Gretzky, nejproduktivnější
hokejista všech dob a držitel
většiny rekordu NHL.
"Neuvěřitelné se stalo skutkem, je
to téměř k nevydržení," zoufá si v
komentáři kanadský list Toronto
Sun. "Kanaďané dostali v Naganu
kopanec od kurážného a odhod
laného českého týmu. Očividně

NAGANO
Po
skvělém
výkonu
celého týmu v čele s
famózním brankářem
Dominikem Haškem
porazili
hokejoví
reprezentanti
tým
Kanady 2:1 po trest
ných stříleních a po
stoupili
do finále
olympijského turnaje v
Naganu, kde se střet
nou s celkem Ruska.
Kolébka hokeje Kana
da, jejíž mužstvo tak
bude bojovat s Finskem pouze o
bronz, je porážkou svého hvězd
ného týmu od podceňovaných
Čechu doslova zdrcena
"Nejsem schopen vyjádřit slovy,
jak špatně se cítím," lkal po
prohrané bitvě legendární Wayne
Gretzky, sedmatřicetiletý veterán,
který již není onou superstar z
nedávných let, ale stále patří k
nejuznávanějším
hokejistům
zeměkoule. "Je to zdrcující, neboť
jsme podali nejlepší výkon od za

chtěli Čechy utahat a pak dorazit.
Jenže zatímco Evropané většinou
takovému tlaku podlehnou, Češi
nepovolili."
Jiří Šlégr, střelec jed
iné branky ze hry,
kterou se český tým
ujal vedení, musel
donekonečna
vyprávět, jak na
brankáře
Roya
vyzrál. "Patera vyhrál
bully a já původně chtěl hned vys

Finalova.skupina. B:

1. Kanada
2. Švédsko
3. USA
4. Bělorusko

3300 12:36
32 0 1 11:74
3 1 028:102
30004:150

Tabulka o 9. - 12. místo:

9. NěmeckolO Slovens kol 1 Francie12. Itáliel 3. Japonsko 14. Rak
ousko

NAGANO
'

5

5

£

Jak to bylo:
V deváté minutě třetí třetiny
vedeme jedna nula střelou Petra
Svobody, rodáka z Mostu. Osm
minut před koncem stále útočíme,
už druhá třetina naznačovala naši
převahu. Tři minuty před koncem okupujeme ruskou třetinu. Na
Staromáku dav šílí, zbývá 32 vteřin
Půl minuty před koncem Ruso-vé
hrají v šesti bez brankáře
Je to tam - vyhráváme 1:0

Hlasatel v televizi říká: Vítězný
únor by měl zůstat navždy ve spo
jení s tímto obrovským vítězstvím
Finále:
Rusko -Česká republika 0:1,

o bronz Kanada - Finsko 2 : 3
Finálová skupina A:

1. Rusko
2. ČR
3. Finsko
4 Kazachstán

3 300 15:66
32 0 1 12:44
3 1 02 11:92
30036:250

Hokejisté ČR ve finále,
zdrcená Kanada truchlí
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třelit. Jenže mě nikdo nenapadal,
tak jsem popojel trochu do strany
a pak jsem do puku šlehl. Pak
jsem byl přesvědčený, že už
nemůžeme prohrát - při vyrovná
vací brance mně bylo strašně, ale
před penaltama jsem už věřil. Co
dokáže Dominik chytit, nad tím
zůstává rozum stát."
Slovo 21. února

Brankář Dominik Hašek
po vítězství nad
Kanadou:
Doufám, že fandům
chutnalo pivo
*Víte, že doma v
Čechách
mnohé
školy v patek nechaly
zavřená vrata a
ředitelé
vyhlásili
prázdniny?
Žádné výročí jsme snad neslavili,
tohle se snad dělo kvůli nám?
*Přesně tak, utkání s Kanadou sle
doval s napětím snad celý národ...
Tak to mě těší. Doufám, že lidé
doma prožívají stejnou radost jako
my tady v Naganu Po tak napí
navém utkání by si každý správný
fanda měl také otevřít pivo a s
chutí si ho vychutnat.
*V hale Big Hat jste si v nervydrásajícím semifinále olympijského
turnaje pro změnu vy vychutnával
kanadské útočníky. Jak složitý byl
pro vás páteční zápas7

Hráli jsme dobře v defenzívě a
nezdá se mi, že bychom soupere
často pouštěli do šancí. K vyrovná
vající brance minutu před koncem
normální hrací doby Kanaďanům
dopomohla pořádná dávka štěstí.
*Co vám problesklo hlavou, když
Kanada srovnala na 1:1?
Trochu jsem si 'vyčítal, že jsem
Lindrosovu přihrávku zpoza branky
hokejkou nevyšťouchl. Vše se ale
odehrálo nesmírně rychle. Autor
branky Linden vůbec nemířil, jen
tak do puku nazdařbůh plácl. Měl
štěstí, protože se puk odrazil od
hokejky Ríšy Šmehlíka přímo do
šibenice. Říkal jsem si, že je to
hrozný, ale věřil jsem, že v prod
loužení nějaký náhodný gól
vstřelíme.
*
*Pět minut před koncem prod
loužení jste si vyžádal oddechový
čas. Něco se vám přihodilo?
Zatočila se mi trochu hlava, snad
tím, že mě tlačila helma. Raději
jsem si proto řekl o tíme, na střídačce jsem si hlavu otřel a v po
hodě jsem mohl pokračovat
"Při penaltách se zdálo, že ze střídačky střelce českého týmu vůbec
nesledujete...
Snažil jsem se soustředit pouze na
svůj výkon, nechtěl jsem se ničím
rozptylovat. Jen podle ohlasů kluku
jsem tušil, že asi vedeme 1:0.
Přemýšlel jsem ale pouze o tom,
jak Kanaďanům zlikvidujú jejich
nájezdy

Zlatou tečku za XVIII.
olympijskými hrami
udělali hokejisté ČR
NAGANO 22.února (ČTK) - Tečku
za sportovní částí XVIII. olympi
jských her v Naganu udělali
ziskem vytoužené zlaté medaile
čeští hokejisté. Vítězstvím 1:0 nad
Ruskem ve finále "turnaje století",
v němž byla Česká republika
považována za černého koně, a
šokovala celou planetu výhrou
nad USA a Kanadou, vrátila
v závěrečném utkání Rusku
prohru ze základní skupiny. Hoke
jisté získali pro Českou republiku
historicky první zlatou medaili ze
ZOH v tomto odvětví.
Jediným českým sportovcem,
který dosud v historii ZOH získal
kov nejcennější, byl na ZOH 1968
v Grenoblů skokan Jiří Raška. V
hodnocení národů skončila Česká
republika na čtrnáctém místě,
kromě "hokejového" zlata pro ni
vybojovala stříbro a
bronz
běžkyně Kateřina Neumannová
Druhá skončila v běhu na 5 km
klasickou technikou a třetí v kom
binaci po závodu na 10 km volně.
Největší podíl na triumfu českých
hokejistů má brankář Dominik
Hašek, který podával během
celého turnaje fantastické výkony
a ve finále dokonce udržel čisté
konto. Jedinou brankou utkáni
rozhodl o zisku zlata pro ČR
obránce Petr Svoboda, který si z
premiérového olympijského tur
naje za účasti hvězd z NHL odnesl
asi nejvíce "šrámu" včetně ob
noveného zranění lokte
Maximální výkony podali všichni
hráči a odborníci tvrdí, že hlavni
devizou českého týmu je fakt, že
působil opravdu jako jednolité
mužstvo a táhlo po celý turnaj za
jeden provaz. Vždyť objetí kolem
ramen při trestných stříleních v
semifinále s Kanadou a ruka na
ramenu spoluhráče ve chvíli, kdy
se halou Big Hat rozléhala česká
hymna po předání zlatých medailí,
je toho výmluvným důkazem,
maz sk

vart 3
Slovo 21. února

Skalický
se vzdal i vedení ODA
PRAHA (hlš) - Své
definitivní rozhod
nutí odejít z čela
ODA potvrdil Jiří
Skalický před zahá
jením
včerejšího
večerního jednáni
\ ústředního sněmu
aliance. O svém
členství v alianci odmítl hovořit.
Uvedl, že se v pondělí setká s
prezidentem Havlem. Neřekl, koho
pověří výkonem své předsednické
funkce v ODA a přenesl tuto zod
povědnost na ústřední sněm.
Místopředseda Miroslav Tošer
nabídku odmítl, rozhodovat se
tudíž bude mezi Danielem Kroupou
a Karlem Kuhnlem. Rezignovat na
funkci místopředsedy ODA se
rozhodl Libor Kudláček. ODA zcela
opouští ministryně spravedlnosti
Vlasta Parkánová. Podle jejího
mínění rozhodnutí Skalického ode
jit z čela aliance je rezignací na
úsilí ODA očistit.
Předseda
přípravného výboru Unie svobody
(US) Jan Ruml by podle svých slov
uvítal, kdyby se Parkánová ob
jevila v Unii svobody.

Parkánová
odchází z ODA
PRAHA
(hlš) - Mini st ry n ě
spravedln o s t i
Vlasta
Parkánová
včera
oznámí la,
že odchází
z ODA. Své
rozhodnutí
zdůvodnila
tím, že úsilí předsedy aliance Jiřího
Skalického o očistu financování
ODA bylo jinými členy strany
zneužito k vyřizování účtu a vni
trostranickému boji.

Podle jejího mínění rozhodnutí
Skalického odejít z čela aliance je
rezignací na úsilí ODA očistit. "Dal
tím najevo, že nevidí z této situace
východisko, já v této situaci nevidím
pro sebe jiné východisko než ODA
opustit," uvedla Parkánová. Zatím se
nezabývá _ myšlenkou na vstup do
jiné strany. "Další muj politický osud
pro mne v tuto chvíli není na pořadu
dne," dodala. Předseda přípravného
výboru Unie svobody (US) Jan Ruml
by podle svých slov uvítal, "kdyby se
paní ministryně Parkánová objevila v
Unii svobody". Zároveň prohlásil, že
že US je připravena dát místo na své
kandidátce jak Parkánové, tak i min
istrovi průmyslů a obchodu Karlu
Kühn loví

Policie začafá vyslýchat
zaměstnance ODS
PRAHA (pok)
- Vyšetřova
tel včera v
souvislosti s
financovaním
ODS vyslechl
první
dvě
úřednice z aparátu strany. Kvůli
zkrácení daně o pul miliónu korun je
od minulého pátku ve vazbě bývalý
výkonný místopředseda ODS Libor
Novák, jehož podpis figuruje pod
sponzorskými dary, rozepsanými na
několik osob Podle šéfa odboru
hospodářské kriminality pražského
úřadu vyšetřování Pavla Hájka bu
dou v nadcházejících dnech vyslech
nuti i další zaměstnanci ODS a ze
jména členové Výkonné rady z doby,
kdy sporné sponzorské dary ODS
přišly. "Zatím se zabýváme pouze
zkrácením dané,” řekl, ale průběh
vyšetřování odmítl komentovat.
Údajnými tajnými zahraničními
konty ODS se nyní zabývá Služba
pro odhalování korupce a závažné
trestné činnosti
(SPOK).
"Až
shromáždíme dostatek podkladů,
předáme je vyšetřovatelům a na nich
bude, zda někoho obviní," uvedl je
den z kriminalistu, který je o případu
informován. Potvrdil také, že se
kriminalisté ze SPOKu v uplynulých
dnech zaměřili i na ODA a její údajné
sponzory. Vzhledem k tomu, že

všechny zpochybněné sponzorské
dary pocházejí ze zahraničí, bude
nutná pomoc zahraničních orgánů,
a vyšetřování se proto protáhne.

ČSSD dluží
56 miliónů korun
PRAHA (daš,
čtk) - Celkem
56 miliónu ko
run dluží ne
jsilnější opoz
iční
strana
ČSSD třem
bankovním
ústavům.
Uvedl to včera místopředseda této
strany Ivo Svoboda. Sociální
demokracie podle jeho slov pos
tupně umořuje dluh ve výši 31
miliónů u Investiční a Poštovní
banky, vede jednání s Českou po
jišťovnou, na kterou přešel pětimiliónový dluh z Kreditní banky. Ste
jně tak ČSSD hledá cesty, jak
umořit dluh u další zkrachovalé
Banky Bohemia, který je v tuto
chvíli i s naběhlými úroky na
hranici 20 miliónů korun. Podle
Svobody však dostála všem zá
vazkům vůči státu.
ČSSD čelí podezření z finančních
machinací, když v první verzi fi
nanční zprávy za rok 1996
vykázala dary za 1,7 miliónu ko
run, ale poté oficiálně zveřejnila jen
692 tisíc Kč. Samotní dárci - tři
zahraniční nadace - přitom
potvrdili, že v roce 1996 přispěli
ČSSD celkovou částkou 2,116 mil
iónu korun. Podle Zemana však
ČSSD
nemusela
vykazovat
zpochybňovaných zhruba 1,5 mil
iónu korun rozdílu mezi částkou,
kterou na vzdělávací projekty so
ciální
demokracie
poukázaly
zahraniční nadace, a příjmy
vykázanými v účetnictví strany. Ze
man včera uvedl, že například nák
lady na letenky zahraničních
odborníku do ČR zúčtovaly nadace
přímo, a neprošly tak účetnictvím
ČSSD
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PRAVDA 20. február
VEĽVYSLANEC USA V SR
RALPH JOHNSON PRE
PRAVDU:

Dôverujem týmto ľuďom
LEOPOLD MORAVČÍK
Ako Sa cítite v postavení veľvy
slanca superveľmoci, ale v krajine,
ktorá je považovaná za čiernu dieru
na mape Európy?
- Predtým, ako odpoviem, rád by
som pripomenul niekoľko vecí. Jasne
si spomínam, že v roku 1992, keď
som pracoval vo Washingtone na
oddelení východoeurópskych záleži
tostí, začalo sa hovoriť o rozdelení
Československa. Kládli sme si vtedy
otázku, čo robiť, aké to bude mať
následky., Pripomeniem, že práve
vtedy sa rozpadla Bosna. Dospeli
sme k záveru, že by nebolo správne
hovoriť do tohto procesu, že je to
rozhodnutie, ktoré musia urobiť sami
Česi a Slováci. Nemali sme obavy,
že rozdelenie bude násilné. Z toho
vyplýval aj pocit, že Slovensko sa
bude vyvíjať rovnako úspešne, ako
ďalšie krajiny regiónu vrátane Českej
republiky. Nezamýšľali sme teda dať
Slovensko do nejakej osobitnej
kategórie.
Teraz sa vrátim k výroku, ktorý sa
pripisuje ministerke Albrightovej
(nepoužila výraz čierna diera, hovo
rila o diere na mape Európy). Vy
jadrila ním skôr ľútosť nad tým, že
od roku 1993 sa Slovensko, čo sa
týka
demokratického
procesu,
nevyvíja rovnakým tempom ako
okolité krajiny. Povedala to v tom
zmysle, že v tejto časti Európy
existuje medzera, lebo vidíme, že
okolité krajiny sa stávajú členmi
Európskej únie a NATO, ale Sloven
sko nie. Preto tá medzera, a to mala
na mysli aj ministerka.
A teraz odpoveď na otázku, ako to
pociťujem ja. Niekedy si myslím, že
cesta v osobnom vlaku môže byť
vzrušujúcejšia, ako v rýchliku.
Pokial ide o môj názor, nepochybu
jem o schopnosti Slovenska pripojiť
sa k spomínaným inštitúciám. Mys
lím si, a vyplýva to aj z mojej
diskusie s predstaviteľmi súkrom
ného sektora, so zástupcami mi
movládnych organizácií a s ľuďmi z
rozličných častí Slovenska, že je tu
nesmierny objem ľudského talentu,
ktorý dovedie túto krajinu do inte
grovanej Európy a dúfam, že aj do

atlantickej aliancie. Mám veľkú is
totu, že medzera medzi Slovenskom
a okolím nebude trvať dlho a takisto
sa urýchli tempo vývoja, lebo
dôverujem týmto ľuďom.
Kto je teda zodpovedný za nesprávnu
interpretáciu vyhlásenia pani Al
brightovej? Agentúry? Politici?
- Myslím si, že ľod minuáého leta,
možno o niečo skôr, sú tu ľudia,
ktorí nechcú vziať na seba zodpoved
nosť za fakt, že Slovensko neurobilo
výraznejší pokrok. Mám taký pocit,
že niektoré vyhlásenia, ktoré počú
vame o nesprávnom posudzovaní
Slovenska, o neférovej kritike
Slovenska, pochádzajú od ľudí, ktorí
sa snažia vytvárať dojem, že neexis
tuje podstatný rozdiel medzi
demokratickým vývojom na Sloven
sku a v ďalších krajinách, feD iba my
nesprávne hodnotíme situáciu. Niek
toré komentáre, ktoré sme nedávno
postrehli, majú cieľ vytvoriť vo vere
jnej mienke dojem, že javy na
slovenskej demokratickej scéne sú
také isté, ako hocikde inde. Podľa
môjho názoru to nie je pravda.
Lenže nedávno uverejnila agentúra
TASR ďalšie vyhlásenie pani Al
brightovej, podľa ktorého Slovensko
nespĺňa viaceré kritériá, na ktoré sa
prihliadalo pre členstvo v NATO.
Patri medzi ne fungujúca trhová
ekonomika, fungujúca demokracia a
civilná kontrola armády. Ste toho
názoru, že tieto slová zodpovedajú
realite?
- Tam je uvedené, čo povedala a ja
môžem teraz povedať, čo tým mie
nila a vysvetliť, prečo. Vymenovala
všetky kritériá, presnejšie povedané
štandardy, ktoré sa aplikovali na
krajiny snažiace sa o vstup do
NATO. Zopakovala iba tento zoz
nam, jej vyhlásenie nebolo úsilim
povedať, že toto sú dôvody, prečo
sme nepodporili členstvo Slovenska.
Dovoľte mi, aby som to vysvetlil
inými slovami. Vlani v júli, po
rozhodnutí NATO, som mal pred
nášku, v ktorej som jasne vysvetlil,
prečo sme nepodporili Slovensko. To
nemalo nič spoločné s ekonomickou
reformou, s reformou armády, ale s
politickou reformou. Madeleine Albrightová je osoba, ktorá dobre
pozná túto oblasť, osoba, ktorá sa
angažovala vo vzťahoch odkedy je
ministerka zahraničných veci. Spô
sob, akým sa jej vyhlásenie interpre

tuje v niektorých tunajších kruhoch,
má opäť v úmysle posudzovať ju
nesprávne.
Takže, ako ho treba interpretovať?
- Rád by som pripomenul niekoľko
vecí. Po prvé, verejne som vyhlásil,
a povedal to aj generál Ralston, keď
tu bol na návšteve, že armáda uro
bila mimoriadny pokrok. Keď som
bol pred týždňom v Trenčíne, pozval
som generála Tuchyňu v mene
predsedu Zboru náčelníkov štábov na
návštevu USA. To je náznak, že
pokrok v armáde je evidentný. Vo
jaci vedia a my sme im to vysvetlili,
prečo sme nepodporili vstup Sloven
ska do aliancie. Keď však teraz
posudzujeme
naše rozhodnutie
urobené v Madride, a keď sa
pozrieme na to, čo sa tu udialo
odvtedy, sotva možno hovoriť o
veľkom pokroku v oblasti demokra
cie. Od nášho posudku v júli parla
ment ignoroval rozhodnutie Ús
tavného súdu, týkajúce sa dvoch
poslancov, ako aj rozhodnutie Ús
tavného súdu o referende zmarenom
vládou. Môžeme teda úprimne
povedať, že vývoj sa neuberá
správnym smerom.
Aká situácia je v médiách?
- Podľa toho, čo máme možnosť
sledovať, vidíme široké spektrum
informácii a všetkých politických
názorov. Taktiež vidíme, že vláda
oveľa viac zohľadňuje dostupnosť
informácií k médiám. Vidíme, že iba
niektoré agentúry a noviny majú
možnosť pokrývať udalosti, ktoré my
mali byť prístupné všetkým. To je
jeden negatívny signál a uvediem
ešte jeden prípad, ktorý ukazuje na
negatívny i pozitívny prístup. Istá
rozhlasová stanica dostala licenciu
vysielať v inej časti krajiny, to je tá
pozitívna stránka prípadu. Jedna
vládna inštitúcia sa snaží spochybniť
procedúru, ktorou stanica získala
túto licenciu. Takže tu máme dobrú
ilustráciu správneho rozhodnutia
zodpovedných vládnych orgánov a
na druhej strane snahu vo vláde
podkopať rozhodnutie inej vládnej
inštitúcie. Preto ak by sme v súčas
nosti zvažovali, či máme podporiť
vstup Slovenska do NATO, záznam
by ukázal, že čo sa týka demokrat
ickej agendy, nenastal veľký pokrok.
Všetky takéto hodnotenia by sa však
týkali politických udalostí, a nie
armády či ekonomiky.

