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Volit nebudeme.
Koncem února na svém
zasedání rozhodl parlament
České republiky pokračovat v
politice polovičatosti a udělal z
českých občanů v zahraničí
poloobčany. Máme právo na
český pas a české zákony
ovlivňují naše životy. Nemáme
právo volit. My, kteří žijeme v
zahraničí a máme na naše
češství
bumážku,
nemáme
důvěru českých zákonodárců.
Proti našim právům volili: ČSSD
- sociální demokracie, KSČM komunistická strana, SPR-RSČ -

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

republikáni a 18 členů ODS,
kteří se k hlasování nedostavili,
nehlasovali nebo hlasovali
proti. Pro nás hlasovali. US Unie svobody (odtržená od
ODS), KDU-ČSL - lidovci a
zbytek ODS.
Netroufám si odhadnout
situaci v jiných městech světa,
ve kterých existuje česká ko
munita. S jistotou mohu mluvit
pouze o krajanech v Melboume. Většina z nich, ať již
odešla z Československa z
jakýchkoliv důvodů spojení s
rodnou
zemí
nepotlačila.
Důkazů je víc než dost. V ob
dobí vlády komunistického
režimu krajané vybrali a poslali
desetitisíce dolarů na podporu
organizací a jednotlivců stíha
ných totalitním režimem. V
listopadu 89 bylo spontánní
reakcí na žádost o finanční pod
poru demokratických sil vy
bráno (peníze byly vybrány v
Melbourne za jediný večer,
protože posel odjížděl druhý
den ráno do republiky) a os
obně doručeno 2750 dolarů
vůdcům OF. Melbournští kra
jané poslali 4882 dolarů na po
moc obětem povodní na
Moravě, i když obdobné
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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

přírodní katastrofy jsou na obra
zovkách každodenní událostí
(stejně rozsáhlé povodně byly o
měsíc později v Austrálii). To
jsou jenom namátkové ukázky
přístupukrajanů k České repub
lice. Značná část krajanů fi
nančně podporuje příbuzné či
přátele žijící v ČR. V melbournském telefonním seznamu je
pod Czech nebo Czechoslovak
jediný vstup - Czechoslovak
National House Sokol Mel
bourne. Ten je proto zdrojem
informací - samozřejmě bez
platně - o cestování a obchodu
mezi Austrálií a ČR a vy
pomáhá, hlavně česky nemlu
vícím žadatelům, v jednání s
úřady v ČR. Sokol Melbourne
tím doplňuje služby českých za
stupitelských úřadů.
Uprchlíci ztratili odchodem z
republiky nárok na všechna so
ciální zabezpečení, která si
svými daněmi předpláceli. So
ciální
ochranu,
nejvyšší
položku
každého státního
rozpočtu, přebraly za Česko
slovensko státy, do kterých tito
lidé emigrovali. Austrálie, je
jímiž daňovými poplatníky
jsme, dala nově demokratickým
zemím střední a východní

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

vart

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Evropy zahraniční pomoc mimo
jiné ve formě univerzitních
kurzů pro manažery a pod
nikatele. Jejich účastníci měli
zaplacenou cestu, ubytování,
školné a finanční podporu po
dobu šesti měsíců, v jednom
případě i pro pětičlenou rodinu.
Proč chtějí krajané volit
do českého parlamentu?
Všem uprchlíkům byl v
Československu
zanechaný
majetek zabaven
a
byli
odsouzeni k trestu na svobodě.
Vězení nám bylo odpuštěno a
zabavený majetek je některým
z emigrantů (kteří se dověděli a
dodrželi krkolomný termín) vra
cen. Jiní se považují za
okradené. Jak jinak nazvat
rozdělení restitucí a jejich vy
dání těm, kteří zůstali a
zabavení těm, kteří odešli. Pr
vořadou povinností voleného
zástupce je ochrána práv
voličů. Doufali jsme, že tyto
naše zástupce budeme moci
jako plnoprávní občané České
republiky volit. Předpokládali
jsme, že proces demokratizace
v Československu a později v
České republice bude probíhat
s ohledem na základní lidská
práva. Někteří čeští politici se
hned od začátku zásadně
stavěli proti tomu, aby lidé

nezaslepení velikostí jedné
strany a s dlouhodobou zku
šeností s parlamentámí demo
kracií měli do složení parla
mentu co mluvit. Zamítnutím
práva volit parlamentámí zás
tupce nám byla cílevědomě
uzavřena jedna z možností se
bránit státem způsobenému
bezpráví. Víme proč. Dnešní
návštěvník České republiky je
překvapen korupcí a prospěchářstvím těch, kteří českou
zemi reprezentují. Privilegia,
která si přisoudili členové
českého parlamentu, jsou jinde
ve světě nepředstavitelná.
Tento zářný příklad pak násle
duje značná část obyvatel. Co
je platné, že prezident Havel

STAMPS & COINS

Peter Strich

Ministerský předseda ČR

Vladimír Tošovský.
dříve šéf českého bankovnictví.

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.

tel: 03 9661 2945
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propaguje lásku, spokojenost a
mravní čistotu. Český občan
žije v představě, že násilí, ko
rupce a arogance představují
normální stav věci ve státě s
parlamentní demokracií.
Čeští politici používají kouzel
nou formuli: „Tak se to dělá v
zemích s vyspělou západní
demokracií“. Jak tedy uplatňují
tyto země volební právo pro
„expatriates“. Spojené státy
udělají pro svoje občany a jejich
přátele párty na trávníku
konzulátu, kde spolu s občer
stvením se voličům podávají
informace
o
nejnovějších
událostech doma. Angličan,
Francouz, Němec, Ital, Řek,
Rus má právo a Australan
povinnost volit. V které zemi se
takový občan právě nalézá, je
bezpředmětné.
Očekávat
obdobný
přístup České republiky k jejím
občanům žijícím v cizině bylo
optimistické. Zatím co Česká
republika bez rozpaků využívá
“lobby” těmito lidmi v zahraničí
vytvořené, vláda nemá na
prosto žádný smysl pro „fair
play“ a k právům emigrantů se
staví stejně jako její neblahý
komunistický předchůdce.
Pavel Pospíchal

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři

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

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

VÝKUP A PRODEJ ZA HOTOVÉ

Pro krajany sleva

• MU Dr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz

RINGWOOD
Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.

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

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

Tel: 03 9654 4755, Fax: 03 9654 4788
ODTUD A ODJINUD
iří Thomas Payne je jméno
politika
z
českoamerické
rodiny. Původním povoláním
jaderný fyzik, za bolševika se
živil jako topič a ošetřovatel, jako
šéf parlamentního zahraničního
výboru si nezískal příliš sympatií
bývalých exulantů. V listopadu
1996 byl jmenován náměstkem
ministra obrany. Ten jej ale po
půlroce odvolal pro kritiku rezortu
obrany. Payne je ve sněmovně
znám svými nevybíravými pro
jevy.
ový román českého spiso
vatele Milana Kundery Ľ
Identitě (Totožnost) , který vyšel
ve Francii v polovině ledna,
nepřestává vyvolávat zájem fran
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jsme již psali a kritik týdeníku
Le Joumal du dimanche o něm
psal v článku nadepsaném
"Nesnesitelný úpadek Milana
Kundery". Kundera nepochybně
více fascinoval jako disident a
exulant, nyní chce být Fran
couzem, až to nudí.
~eské noviny píší, že hvízdání
na prsty paní Dagmar
Havlové
do parlamentu
nepatří, tím méně tam patří
osobní urážky, na které takto
manželka prezidenta reagov
ala. Paní Havlová si u části
české veřejnosti získala sympa
tie, jednala sice nespolečenský,
ale noviny píší, že šlo o zdravé
gesto.
ottwald vyhlásil sociali
stickou republiku v únoru
1948 a více než sto tisíc Čechů
a Slováků tehdy opustilo vlast
na protest proti komunistic
kému jařmu. Očekával jsem, že
někdo z nich dnes žijící v Mel
bourne, se ozve a připomene
půl století v exilu.
a mistrovství světa jachtařů
v Dubai odjela z Geelongu
olympionička A. Bůčková.
merický týdeník
TIME
uveřejnil reportáž o dvou
19letých Bulharkách , které byly
po tisíci dolarech prodány do
nevěstince. Byly převezeny nej
prve do Prahy a pak do Teplic
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G

N
A
couzských literárních kritiků,
ohlas je však spíše negativní. O
románu Pomalost (La Lenteur)
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v severních Čechách, kudy
proudí tisíce osobních a ná
kladních aut mezi Německem a
republikou, a řidiči nebo jejich
spolujezdci si chtějí levně, za
třicet dolarů, zpestřit cestu
sexem.
lovo "tunelování" se stalo v
českém
tisku
přímo
klíčovým. Označuje se se tak
podvodná finanční operace, je
jímž cílem je skrytě odčerpat z
prosperující banky, investičního
a podílového fondu, zeměděl
ského či bytového družstva
apod. majetek. Tunelování je
umožněno
nejen nedosta
tečným státním dozorem či
mezerami v zákonech, ale i
ekonomickou filozofií vládnoucí
elity a kuponovou privatizací.
C^eská televize
nedávno
vysílala reportáže o Sev
erním teritoriu a o rajkách v
novoguinejském pralese.
ž pojedete na Aljašku, zas
tavte se v městečku Dawson, nepátrejte jen po zlatě či
medvědech, podívejte se i na
místní hřbitov. Najdete tam
hrob Jana Welzla. Narodil se
roku 1868 v Zábřehu na Moravě
a zemřel v Dawsonu v roce
1948. Žil po dlouhá léta na
Novosibirských ostrovech nejen
jako lovec polárních kožeši
nových zvířat, působil tam i
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Do Prahy
Airbusem A 310
Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu plus jedna domácí
letenka

nejsrdečnější

letecká V

společnost V

V

Další informace obdržíte u Vašeho travel
agenta nebo kontaktujte přímo:

CZECH AIRLINES
Suite 808, Austrália Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713
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jako
nejvyšší
eskymácký
soudce. Lidové noviny uveřej
ňovaly v roce 1925 seriál o
neslýchaných dobrodružství to
hoto pojídače medvědů, vyšel
pak knižně pod názvem Třicet
let na zlatém severu a v úpravě
pro mládež jako Strýček Es
kymák.
rněnská zoologická zahrada
se pokouší o vzkříšení chovu
žiraf. Přicestoval tam právě
samec žirafy Rotshildovy a
návštěvníci jej mohou srovná
vat s žirafou síťovanou, která je
v Brně již po nějakou dobu. V
Brně snad budou šťastnější
než ve Dvoře Králové, v ZOO
tam žilo v roce 1975 přes třicet
žiraf, tím se nemohla chlubit
žádná jiná zoologická zahrada
na světě. Komunistická zvůle
tehdy zasáhla i tyto přežvýkavé
sudokopytníky, po nesprávném
testu na slintavku a kulhavku je
dala všechny utratit. Tehdejší
ředitel ing. J. Vágner tomu
dosud říká hromadná vražda..
Nedaleko brněnské ZOO
vidíme
mohutné pilíře
postavené v roce 1940. Měly
nést most přes řeku Svratku
nikdy nedokončené dálnice z
Vratislavi do Vídně. Mostní
pilíře více než 50 let využívají
ke cvičení horolezci. Nyní má
být v těchto místech těsně pod
přehradní
zdí
Kníničské
přehrady
postaven
nový

B

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
obloukový most nesoucí silniční
komunikaci, která by odvedla
dopravní proudy od středu
Brna.
Občanské
iniciativy
rekrutující se z lidí, kteří tam
bydlí, nebo tam mají rekreační
chaty a zahrádky, stavbě brání.
Je to známý argument "stavte,
ale ne u mých humen".
inule jsme se zmínili, jak se
sv. Valentýn vkrádá do
českého kalendáře. Uvažuji,
zda je to pod tlakem milenců
nebo obchodníků. V Austrálii
mají květinářství v tento den
obrat o 400 procent vyšší než
jindy. V Praze vydali dokonce
valentýnskou
známku,
je
čtyřkorunová a jak jinak - je na
ní srdce v příslušné barvě a
Amor, andělíček s lukem a
napínající tětivu, se hotoví
šípem k prokláni.
lan Gold - The Gift of Evil,
Book One of Amra s Journey; Harper Collin's Publishers, Sydney, 1998, str. 556,
AUD 15, na obálce kromě titulu
knihy vidíme siluetu Karlova
mostu a Malé Strany. Autor žije
v Austrálii, jeho manželka je
českého původu a spolu s
dcerou zkoumala historická,
politická a místopisná fakta,
což spisovateli pak sloužilo při
koncepci dobrodružného romá
nu. Jde o restituci bolševiky
zkonfiskovaného majetku v
Bratislavě, kam přijíždí vnuk
původních majitelů spolu s
právnickou z USA, a spolu s
místním archeologem Lacem
přicházejí na stopu zločinů
páchaných za rudovlády. Děj
nás také zavede do Českého

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

Krumlova a samozřejmě i do
márnice, takže čtenář si přijde
na své.
domova jsem dostal dopis
komentující nepřítomnost
české podpory při Kordově
finálovém tenisovém utkání v
Melbourne.
Byl přenášen
českou televizí , v publiku se
neobjevily české vlajky a trans
parenty,
žádný
český
povzbuzující pokřik a pomalo
vané obličeje na rozdíl do Chilanů, Francouzů a jiných.
Pisatel dopisu se mne ptal
"copak neexistuje v Melbourne
žádná česká lobby ?" Z dopisu
jsem se také dozvěděl, že tlumočníken českých olympioniků
v Naganu byl asi 22letý
Japonec jménem Doležálek
mluvící perfektní češtinou, i
když v Čechách nikdy nebyl.
když jsme již u Olympiády,
nemohu
si
odpustit
poznámku, jak si australské
chápání multikulturalismu před
stavuje sedmý televizní kanál,
který hry do Austrálie přenášel.
Sportu pomálu, hojnost snob
ského zápecnictví a
provinčnosti.
odle novinových zpráv žije
na jižní Moravě ilegálně 25
tisíc cizinců, jde převážně o
Ukrajince a Bulhary. Jejich
vypátrání je prý obtížné - praví
jihomoravská cizinecká policie.
Senzaci způsobilo prohlášení
slovenského premiéra V.
Mečiára, že bude kandidovat na
prezidentský úřad. Můžeme
tomu rozumět tak, že již nevěří
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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
-
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Velvyslanectví Slovenské republiky: 47 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 06 290 1516, Fax: 06 290 1755
ve vítězství své politické strany
v nadcházejících volbách a má
tak obavy, že by potom zmizel
z vedení státu.
oštovní správa Organizace
spojených národů vydává
pravidelnou emisi s vlajkami
členských států. Letos vychází
známka s českou vlajkou a na
jiném tiskovém listě vidíme i
známku s vlajkou Slovenska.
Zajímavostí je , že česká vlajka
se na známkové emisi OSN
objevila podruhé, dříve tam
representovala Českosloven
sko. Vydání vlajkových známek
provází razítko prvního dne

P

pošty OSN v Novém Yorku. Z
tohoto velkoměsta, resp. z
Metropolitní opery, přijel do
Prahy její sólista, basista Sergej
Kopčák. Nazpívá tam kompaktní
disk pro nadaci Musica noster
amor ve prospěch fondu na ob
novu rodného domku Gustava
Mahlera v jeho rodišti - v
Kalištích u Jihlavy.
parčíku na náměstí Legií v
Pardubicích stával pomník
T.G. Masaryka . Nacisté jej roz
tavili, letos 28. října tam bude
odhalen nový pomník k uctění
památky našeho prvního prezi
denta.

V

Pozvání na výstavu
Každý člověk má v mládí
nějaký velký sen. Můj tatínek
Saša
chtěl
být slavným
malířem a grafikem, vystavovat
svá díla v dalekých krajinách a
malovat i kreslit lidem pro ra
dost. Narodil se ale v hornické
Ostravě v roce 1947, v době,
kdy bylo lepší mít nějaké
pořádné zaměstnání - a tak se
na přání svého otce vyučil
horníkem. Jenže pak mu bylo
osmnáct, mohl rozhodovat sám
o sobě, a tak neváhal a na
stoupil do prvního ročníku
Umělecké průmyslovky v Brně,
do školy svého snu. Naučil se
tam dělat grafiku a kresbu a
vytvářet modely k divadelním
scénám a ilustrovat knihy a
spoustu dalších zajímavých
věcí. A taky tam poznal moji
maminku Hanku.
A tak, když škola končila,
neměl jen spoustu znalostí, ale

taky ženu a dceru Petru na
cestě.
Najednou
už
se
nerozhodoval jen za sebe, ale
za tři. Vojna na krku, nikde
žádné peníze a letopočet 1969
- začátek konce snů. Vrátil se
do Ostravy, několik dalších let
pracoval v divadlech jako
scénograf a báječně se přitom
bavil. Jenže rodina se zase
rozrostla o syna Jakuba a bylo
třeba ji uživit, což v divadle
nikdy není nejjednodušší. A tak
se stal reklamním grafikem a
výtvarníkem dopravního pod
niku a taky časem otcem
dalšího syna Davida... Maloval
si, když měl čas a chuť, ke
každým Vánocím dělal grafické
novoročenky, a všechno strkal
do šuplíku.
Pak se zase potkal s di
vadlem a přes ně s dětmi - a
najednou objevil další oblast
svého života. Založil dětský di

Finanční informace, technické a reklamní brožury
vám odborně přeloží

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

Tel/Fax: 03 9579 4627
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|| Intelektuálové se o komuInismu nepoučili" prohlašuje
ve Francii žijící literát Jan
Vladislav. Nevím, zda tím myslí
ty v ČR nebo ve Francii, anebo
všude.
Památník národního
písemnictví v Praze pořádá k
básníkovým 75. narozeninám
výstavu věnovanou jeho životu a
dílu.
IP

vadelní soubor Dividlo, začal
učit dramatickou výchovu nový školní předmět, který
rozvíjí osobnost dětí, a co víc do téhle práce postupně vtáhl
celou naši rodinu. A tak všech
pět Rycheckých a navíc ještě
Sašova sestra a naši bratranci
a sestřenice dělají dětské di
vadlo, jsou členy Dividla či
jiných souborů a blázní...
Nakonec se tedy vše k do
brému obrací. Jen ten sen z
mládí pořád straší. Čím jsem
mohl být, kdyby...
A tak, třebas jen symbolicky,
pokouším se teď tady v Melbourne naplnit sen mého
tatínka a uspořádat mu vý
stavu. Je sice miniaturní, ale
zase v opravdové a velmi,
velmi vzdálené cizině. Takže budete-li mít cestu do Národ
ního domu, přijďte se podívat.
Třeba vás tyhle kresby a grafiky
potěší tak jako mě.
Petra Rychecká

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)

Tei : 9859 5787,

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

Stanislav Berton
V roce 1964, před odletem do Sydney, jsem se v Londýně rozloučil s bývalým ministrem profesorem
Jaroslavem Stránským. Kladl mi na srdce: „Nezapomínejte na českou věc!“ Můj zájem o minulost a
budoucnost národa trvá, i když vývoj událostí v bývalé Československé republice a v dnešní České
republice častěji deprimuje než rozradostňuje. Někteří z nás od února 1948, jiní od srpna 1968, jsme
pracovali podle svých skromných sil a možností proti komunistickému režimu. Někteří z nás působili
politicky, většina se starala o přežití a zabezpečení rodiny. I tato zdánlivě mravenčí existence na
západní straně smutně proslulé železné opony, přispěla k vítězství v I. Světové studené válce.
Má generace dospěla v demokratické I. Republice. Máme za sebou univerzitu rušného života. Zažili
jsme dvě invaze a dvě okupace. Byli jsme terčem 40ti letě zuřivé propagační komunistické kampaně.
Přes ty laviny špíny vítáme každého politického a kulturního hosta z rodné země s otevřenou přátelskou
náručí. To ale neznamená, že se vším, co se děje v České republice, souhlasíme.
Mrzí nás nejen problematika s návratem zanechaného majetku, rehabilitacemi, dvojím občanstvím, za
které je samozřejmě zodpovědná vláda. Nejvíce nás rozrušují statistiky o postoji národa vůči nám v
zahraničí. Uvedu několik otřesných případů. 90% domácího obyvatelstva je proti tomu, aby se
emigrantům vrátil ukradený majetek. Obyvatelé ČR nás nenávidí víc než Němce!!! Nejvíc nenávidí, jistě
nebudeme překvapeni, Rómy. Sotva 7% domácího lidu souhlasí s tím, aby zahraniční krajané měli
právo hlasovat. Nějaká všemi advokátskými mastmi1 mazaná hlava přišla s návrhem, aby Češi v
Austrálii hlasovali pro kandidáty na Ostravsku. Podle této formule se koza napase a vlk zůstane celý.
Ale i tento směšný nápad byl 26. února tr. zablokován dolní komorou parlamentu.
Kdo je zodpovědný za tak nepochopitelně nepřátelský postoj českého obyvatelstva republiky vůči
Čechům v zahraničí? Prezident? Vláda? Veřejné informační prostředky? Má snad obavu, aby malilinkou
obhajobou našich zájmů neztratil jedno procento na popularitě?...
...Sokol Sydney s pomocí Artspectra a dalších krajanských organizací a jedinců, odeslal do České
národní banky dar na oběti povodní ve výši 22 750 dolarů. Československá obec legionářská v
zahraničí, jednota NSW, darovala Českému červenému kříži 1 130 dolarů. Krajané v celé Austrálii
darovali skoro 40 tisíc dolarů. Téměř jeden milion korun. Se značným zklamáním vám sděluji, že ani
Česká národní banka, ani organizace, která dary rozděluje postiženým, ani Český červený kříž dodnes
příjem uvedených obnosů nepotvrdily. Naši krajané v Rakousku, kteří znají Čechy a české poměry
samozřejmě lépe než my, šli na věc jinak. Zajeli na Moravu, vyhledali záplavami postiženou vesnici, dali
starostovi milion a řekli: „Každou korunu chceme vyúčtovanou.“ Podle sdělení pokladníka Sokola
Sydney p. Jelínka požaduje australský daňový úřad přesné vyúčtování všech peněžních darů na
dobročinné účely...
Výňatek ze zahájení 3. Výroční schůze Česko-australského Artspectra předsedou S. Bertonem (zkráceno)

P.S. Po třetí urgenci jedna z českých organizací poslala potvrzení o přijetí darovaných peněz. S.B.

M€LROURN€ CHCAPCST 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.

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

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

Další měsíc je před
Duben, ještě tam budem
námi, další Kvart se
chystá a já marně
přemýšlím, o čem tentokráte
o směru, kterým loď právě
psát. Listování v českých no
pluje, málokdo tuší, jaké jsou
potíže a útesy okolo. Pracují a
vinách mi k žádnému nápadu
nadávají na špatné jídlo, špat
nepomáhá, ono taky titulky:
Evropská unie se mstí za jablka
nou vodu, nedostatek odpo
činku apod. Ale všichni tady
na vepřovém mase, Mečiar za
dobře vědí, že když kolem nich
hájil čistky, Romové přestali
začnou zmateně pobíhat krysy,
věřit slibům, Policie zatkla spon
je nejvyšší čas vzít osud do
zora ODS či Elektřina asi po
vlastních rukou a opustit loď.
draží o 27 procent zrovna
Trošku výš ubývá dřiny a
potěšující a podnětné nejsou.
přibývá pohodlí. Tady vládnou
Vypovídají snad jen o tom, že
mozky - občas. Tady se
se něco děje. Evropou obchází
posádce vaří, tady je léčena,
strašidlo, strašidlo kapitalismu,
tady se vzdělává a kulturně
abych volně parafázovala
baví. Ovšem to jen minimálně.
slavný Manifest let minulých. Je
Mozkový potenciál většinou
konec stojatých vod, klidného
slouží k vykonávání příkazů
bezvětří, čekání na příchod
shora z kapitánského můstku
Godota, zimního spánku med
vědů s jejich: "Nic nevím, nic
přicházejících a k jejich sha
zování dolů do podpalubí. A
jsem neviděl, neslyšel, já tady
samozřejmě - čím více papírů
spím."
se přitom popíše, tím větší čin
Vypluli jsme na moře a tam
nost se dá vykázat. A tak v
to zatraceně fouká. Loď se
tomto mezipatře narůstají
nebezpečně naklání hned na tu,
příkazy jednoslovné velikosti
hned na onu stranu, chvíli jsme
tlustých svazků, aniž by se tím
mistři světa a chvíli ostuda
příliš změnil jejich obsah. Ale
Evropy, proudy nás unáší
vypadá to lip - to znamená
neznámo kam, a tak zbývá jen
doufat, že trefíme do přístavů
méně srozumitelně. Však ono
to tam dole stejně nikdo ne
zvaných NATO či Evropské
studuje, pokud doopravdy ne
společenství, a ne na Balkán či
musí.
do Arábie, vítr si s námi
Úplně nahoře, na můstku,
pohrává a plachty jsou chvíli
stojí
kormidelník, hned za ním
nadmuté a zaručující rychlou a
kapitán
a kolem něj tlupa jeho
snadnou cestu, chvíli schlíplé a
důstojníků,
kteří mu radí. Kor
potrhané...
midelník točí kormidlem hned
Na palubě lodi je jako na
vpravo, hned vlevo, podle toho,
všech palubách - dole v pod
na čem se zrovna dohodnou či
palubí se dře a reptá. A taky
nedohodnou ti za ním. Čas od
pije pivo a vypráví vtipy.
času mu ho někdo vyrve z
Málokdo z místních má ponětí

PRAGUE CAKES j
jemné české
pečivo a zákusky

Otevřeno denně
od 8.30 do 5.30,
mimo pondělí a úterý.

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES
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rukou a nastane střídání.
1AWo_- Čas od času vypukne na
lodi vzpoura a nastane
další střídání - ovšemže, tyhle
hry se hrají jen mezi těmi na
můstku. Mužstvo v podpalubí ví
jen to, že to s lodí občas
pořádně hází. Ono je taky těžké
udržet loď v přímém směru up
rostřed rozbouřených vod svě
tové politiky. Je to těžké i pro
sehranou a disciplinovanou
posádku, protože plavba lodi
není vždy jen záležitostí dobré
navigace. Často ji ovlivňuje vítr,
vlny,
podmořské
proudy,
zemětřesení kdesi v Indonésii...
vcelku nepředvídatelné, ale
pochopitelné jevy.
Všechny problémy plavby
se dají nějak překonat, všemi
se dá proplout - je-li na můstku
dobrý kapitán, za ním neháda
jící se a dobře navigující důstoj
níci a dole spokojená posádka.
Pokud ne, nezbývá než zavřít
oči a doufat, že se nástrahami
nějak protlučeme. Možná by jen
stačilo, kdyby ti dole méně
nadávali, ti uprostřed vyráběli
méně nesmyslných lejster a ti
na můstku měli dostatek cti
opustit loď až jako poslední.
Možná... ale spíše ne. Moře je
zrádné, loď se houpe, jednou je
dole, jednou nahoře, fouká
pokaždé odjinud, a tak by bylo
nejlepší napnout všechny síly,
chytit plachty i vesla a plnou
parou spěchat někam do
bezpečí. Dřív, než krysy začnou
opouštět potápějící se loď,
protože pak už by mohlo být
pozdě.
Petra Rychecká
OŠT6PKV- PAR€NIC€ - KORBAČIKY

'

a jiné sýry
vyrábí

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

MOUNTAIN SH€PH€RD

IVO NOVÁK
24 HODINOVÁ SLUŽBA

CH€€S€

31 BLUFF ROAD,
13 Gifford Avenue, Ferntree Gully
BLACK ROCK
MOBILE: 015 369 211
TEL: 9589 0110 MEL: 85-K4 j Shop: 9758 8854, Freecall: 1800832367
-

----- -„'-t- - -- -- J,----- —1

|

Factory 3, 53 Sinclair Road
Dandenong, 3175
Ph./Fax 9793 3377

|

8

vart

Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW
Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

BOHEMIA TRAVEL

, t

I

Pozvání na

VERNISÁŽ
EVfl VOLNY

Bohemia

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

vás srdečně zve na
výstavu svých
dřevořezeb
z Gipslandu v

YRRRfl
SCULPTCIRE
SPflCE
123 Vere Street, Abotsford

1. dubna

E
Beachside Palms Holiday Units

od 18,30-21,00
Výstava potrvá do 26. dubna.
Otevřeno vždy
od středy do neděle
12,00-17,00
Současně v předním sále vy
stavuje své plastiky australská
sochařka Deidre Oliver.

7 Esplanáde, Nelly Bay, Magnetic Island.

Informace na 9826 1878

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.

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.

COOL

REFRIGERATION P/L

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

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

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754
CZz/zz/z

BOHEMIA CAK

ZONE

Srpy

£

&
••
í
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i
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$

’ ť*

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

g

Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.
14 Shearson Crescent
MENTONE VIC 3194
Phone: 9584 5566
Fax: 9583 9339

1
i

í
í

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou vítáni
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Pátek 10. dubna

Neděle 12. dubna

Velký pátek
Tradiční pobožnost u
křížové cesty pod vedením
Dr. Kopečka a Miloše Trnky

Boží hod velikonoční
Taneční zábava, hraje Eda
Zlatý s orchestrem. Začátek
ve 3 hod. odpoledne.
Obědy se podávají v poledne

Těšíme se na shledanou !
Letovisko Šumava - Peksa Park, 46 Locks Way, Belgrave South.
Melway ret: 84 : J5,
telefon : 9754 5159

Velikonoční mazanec
podle Maedalenv Dobromily Rettiáové
Vezmí

a

RozškvAŘ

tří čtvrtě

libRy Nového másIa, <fcj do NĚho půlTŘETÍtro ŽEjdlíku skdkÉ smetany a6

až

8

ŽloLITkŮ, pAk 4 lŽÍCE huSTých kvASNÍC, 5 loTy tIuČENÉIíO CulíRU, TO dollROMAdy dobŘE ROZMÍcIlEj, VEZMÍ pĚkNOU
suchou Mouku A TĚSTO dobŘE VypRACuj, AŽ jdE od

vAŘEČky

a

pĚkNÉ puchýŘky se dĚlAjí. Ještě do robo

ZAMÍcIteJ Z půl CÍTRONU dRobNĚ pokÁjENE kŮRy A ČTVRT

loTU tIuČENÉRo kvĚTU, NEclr TO dobŘE zkyNOUT, pAk

osol, dEJ do TĚSTA 4 lóTy pAŘENýcll kRAJENých MANdlí,
4 loTy vElkých rosíneIí, opĚT těsto vypRACuj, dĚtcj

kulATÉ bochÁwky, POMAŽ ROzklokTANyMÍ VEjci A NECti
pĚkNĚ vypECT.

Schůze dobrovolníků

Z

Toho TĚSTA SE MOliOU

buď

JEdEN

Dne 24.4.1998 v 6.30 hod se
vElký, Neb dvA
v Národním domě znovu koná
MAZANCE
setkání dobrovolníků, kteří | MaIe
udĚlAT;
VElkÉ
SĚ
pomáhají
nebo
by
rádi
pomáhali starším a nemo MUSEJÍ NA NA
MAZANÉM pApíŘE A plAC.hu V chlEbovÉ NEbo kolÁČOVE pECÍ
houcím lidem.
Obsahem schůze budou V dobŘE ROZTOPENÉ TROubĚ UpECT SE MollOU.
další informace o naší práci.
Informace na tel. Eva Ja
Míry a váhy: libra - 512 gramů, lot -16 gramů
hodová 9369 6172 večer.

UpÉCT, MaIĚ aIe

1 o m va rt

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.

VŠEM ČECHŮM A PŘÁTELŮM ČESKÉHO NÁRODA V ZAHRANIČÍ
Praha, 30. července 1997

Vážení přátelé,

k účasti na jubilejních akcích Univerzity Karlovy, které se budou konat od 17.
listopadu 1997 do 7. dubna 1998, jsou zvláště zváni Češi žijící v zahraničí, jakož
i ti, kdo se hlásí ke svému českému původu. Akademická obec Univerzity Karlovy si váží jejich přínosu
v dobách nesvobody a jejich pocitu sounáležitosti s domovem, a proto, ve spolupráci s Ministerstvem
zahraničních věcí ČR, uspořádá ve dnech 28. června - 4. července 1998

TÝDEN ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ
Přípravou s organizací byl pověřen Mezinárodní koordinační výbor, který úzce spolupracuje s
přípravným výborem oslav UK a s Odborem kulturních a krajanských vztahů Ministerstva zahraničních
věcí České republiky.
K dnešnímu oznámení připojujeme předběžný program chystaného týdne a zároveň Vás žádáme o
účast a spolupráci. Včasným zasláním předběžné přihlášky nám velmi usnadníte organizaci připravo
vaných akcí.
Týden zahraničních Čechů se koná pod záštitou ministra zahraničních věcí České republiky a rektora
Univerzity Karlovy.
Za mezinárodní koordinační výbor

JUDr. Oldřich Černý

Prof. MUDr Severin Daum

Prof. Karel Kánský, PhD.

předseda

místopředseda

generální tajemník

Ženeva, Švýcarsko

Mnichov, Německo

Bethesda, Md. USA

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:
♦
Češi za hranicemi na zlomu 20. a 21. století
♦
Významní čeští podnikatelé v zahraničí
♦
Čeští ekonomové v zahraničí
♦
Recepce: pořádá Karolinum - Spolek absolventů a přátel UK.
♦
Přítomnost a budpucnost českých komunit v zahraničí
♦
Prohlídka reprezentačních prostor Pražského hradu pro
účastníky konference
♦
Konference

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.
— - -—■

—-—-

Vyučujeme
hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.

MARTIN VÁŇA
(R.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

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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24. dubna:
Předfilm: Letci v Anglii
Hlavní film: Báječná léta pod psa. Komedie o
osudech jedné hezké české rodiny. Námět: Michal
Viewegh - stejnojmenný román. 1997

Dary na Sokolský list:
p. Selek
O. Klamo
p. Čermák
V. Koubek
P. Andreanský
T. a A. Celnar
L. Los kot
S. Richter
J. Viola
V. Olšina
Z. a M. Dub
M. a M. Moucha
E. Dolinský
F. Beneš
E. Gazdíková
L. Glosová
J. Klesá
N. Slováková
M. a B. Hrobařík

50
25
15
30
20
20
20
30
12
10
34
30
50
20
10
10
20
30
20

Začátek ve 20:00, vstupné 2,-

Lehká večeře k dostání v horním sále.
Tamtéž pro nekultúrni
šach, hraní mariáše nebo kulečník.
F. Bořil
Anonym
J. Sergejev
V. a N. Novotný
R. Paveska
J. Musílek
E. Gazdíková
L. Glosová

10
4
15
20
50
20
10
10

J. Klesá
20
30
N. Slováková
M. a B. Hrobařík
20
F. Bořil
10
Anonym
4
15
J. Sergejev
Všem dárcům mnohokrát
děkujeme.
J. Kollárová

| Odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem na:
I Sokolský list: $.....................
;;

z

| Národní dům;
| Jiné dary:

I
'

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

Předem děkujeme za podporu
Kvartu a Národního domu. Bez I

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

Vaší pomoci nemohou existovat. |
Výbor Sokol Melbourne lne. j

| Změna adresy:
Jméno:...............................................................

[í
!

I Číslo domu a ulice:.............................................
I
I
| Město:..................................... , Stát:................, Směrovací číslo:............ [
L — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —J
r

•*

Večery o...
3.4.1998 v 8.00 hod.
Vláda matky a syna - Marie Terezie a Josef II.
17.4.1998 v 8.00 hod.
Doba napoleonovská u nás
Letovisko ŠUMAVA - Peksa Park je pro krajany otevřené každou sobotu a neděli. Přijďte si udělat
barbeque, 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

Aprílová zábava
v sobotu 4. (bubna v ^drobním domě,
ttraje STUDIO
večere v horním sále.

4,

Vstupné $10
Informace, bufouani na tel,:
9744 1691 nebo 9432 8246

Vydává SOKOL MELBOURNE INC.
497 Queensberry Street, North Melboume 3051, Tel: 9329 9922, Fax: 94328245
Technická spolupráce V. Weinzettel 9579 2216. Tiskne COX PRESS 9429 5914
If undelivered return to:

Sokolsky list
497 Queensberry Street
North Melboume 3051
AUSTRALIA

REGISTERED BY AUSTRALIA POST

PP 340742100052

fiJíílvhja nurfbojuAMAkálw |_J vartu

Výběr z českého a slovenského tisku na internetu
Internetová adresa českých a slovenských novin: www.seznam.cz
Líčení v případu vraždy Súdánce začalo4
výslechem obžalovaných
PRAHA (ČTK) - Výslechem obou obžalovaných osmnáctiletého Petra Zborníka a šestnáctiletého
Jana Schimperka začal v pondělí senát Městského
soudu v Praze projednávat případ listopadového
útoku dvojice skinheadů na dva cizince tmavé
pleti, který skončil ubodáním súdánského studenta
Hasana Amína Abdar Rádího a zraněním jeho
krajana Abdula Karima.
Osmnáctiletý Zborník, který je obžalován z vraždy
z rasových pohnutek a z ublížení na zdraví, se při
svém zhruba tříapůlhodinovém výslechu snažil
přesvědčit soud, že smrt a zranění cizinců způsobil
v podstatě nechtěně, protože byl v šoku, neboť
sám měl z černošských mladíků strach.
Zborník uvedl, že byl v
inkriminovaný večer 8. li
stopadu ve vysokoškol
ském klubu U dělové koule
se svojí sestrou a dalšími
známými. Po půlnoci se šel
podívat na zastávku, kdy
pojede tramvaj, a před pod
nikem potkal svého známé
ho Schimperka, kterého
požádal, aby ho doprovodil.
Schimperk se potom dostal
do konfliktu s černochem
stojícím u zastávky a začal
ho pronásledovat. Po chvíli
Zborník podle svých slov
uviděl, jak proti němu běží
pronásledovaný Súdánec a
drží přitom u svého obličeje
zaťatou pěst. Z toho
Zborník usoudil, že ho

Afričan chce udeřit, proto rychle vzal do ruky nůž,
který měl při sobě, aby podle svých slov "ránu vykryl
nožem", a poté skutečně jeho ruka s nožem na
cizince narazila.
Zborník dále u soudu tvrdil, že poté za Abulem
Karimem běžel do studentských kolejí na Járově jen
proto, aby se přesvědčil, zda mu nějak neublížil a
případně mu pomohl. Když ho pak ale ve třetím
nebo čtvrtém patře ubytovny dohonil, zjistil, že
cizinec prudce krvácí, a tak propadl panice a chtěl z
kolejí utéci. Avšak V přízemí budovy narazil na
druhého muže černé pleti, který mu zastoupil cestu
a on ve strachu, že ho nechce pustit ven, vytáhl nůž,
aby Rádího zastrašil. Dvakrát k němu napřáhl ruku
se zbraní, přičemž si prý neuvědomoval, kam
Súdánce zasáhl. Rádi krátce po události zemřel na
následky dvou bodných ran do břicha.
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Od vraždy súdánského studenta
rasismu v ČR neubývá
PRAHA 13.března (ČTK) Loňská vražda súdánského studenta na pražských
vysokoškolských kolejích, z níž jsou obžalováni
dva příznivci hnutí skinheads, nejen šokovala ve
řejnost, ale vyprovokovala také přední politiky k
razantnímu odsouzení rasismu a k prohlášením o
nutném "přitvrzení" při trestání těchto násilností.
Do dnešních dnů však od té doby parlament ani
vláda žádné návrhy řešení neprojednávaly, i když
se v polovině února stala další rasově motivovaná
vražda. Bývalý premiér Václav Klaus tehdy
prohlásil, že útok musí občané brát jako "poslední
kapičku".
Ministryně
spravedlnosti
Vlasta
Parkánová po události uvedla, že je vraždou otře
sena a osobně hodlá na vyšetřování a trestní řízení
dohlédnout.
Na třítisícové protirasistické demonstraci uspořá
dané krátce po tragickém činu vystoupil předseda
Poslanecké sněmovny a šéf ČSSD Miloš Zeman s
oznámením, že požádal legislativní odbor sně
movny, aby připravil podklady pro postavení hnutí
skinheads mimo zákon. K témuž kroku na
shromáždění vybídl i předseda Senátu Petr Pithart.
Zeman doplnil, že se domnívá, že k zákazu skinheadského hnutí by v budoucnu mohly směřovat
novely trestního zákona a zákona o sdružování.
Přes tato prohlášení však zákonodárný sbor
podobný návrh neprojednal. Řada odborníků se
navíc domnívá, že důsledné potrestání rasových
zločinů umožňuje i současný právní řád.
Ostrá prohlášení ústavních činitelů nezabránila
dalším rasově zaměřeným útokům. Za tři měsíce
od loňského případu zaútočili skinheadi několikrát.
V Krnově zapálili romský byt a těžce zranili jeho
obyvatelku, zápalná láhev ohrozila bezpečnost

romských obyvatel v Orlové na Karvinskú. K vzes
tupu rasového násilí však někdy přispívají i sami
Romové. Dokladem toho je i nedávný romský útok
na strážníky na Tepličku či na policisty v Moravské
Třebové.
Skinheadské výpady proti Romům však mívají
závažnější důsledky. Nejtragičtější čin rasového
násilí z poslední doby se odehrál v polovině února
ve Vrchlabí, kde tři mladí pachatelé měli hodit do
Labe šestadvacetiletou romskou ženu, která
utonula. Podle Stanislava Pence z Dokumen
tačního střediska pro lidská práva byla tato žena již
dvacátou obětí českých skinů. Vrchlabský zločin
opět přiměl odpovědné činitele k prohlášením
odsuzujícím projevy rasismu. Ženě, která se
tonoucí Romku pokusila zachránit, osobně vyjádřil
poděkování ministr Vladimír Mlynář pověřený ve
vládě romskou problematikou. Ten se spolu s
manželkou prezidenta Václava Havla zúčastnil i
pohřbu oběti v Opavě. Za svůj apel na policii, aby
věc vyšetřovala jako vraždu, si Mlynář sice vys
loužil kritiku od představitelů justice, vyšetřovatel
však koncem února trestný čin skutečně překvali
fikoval. Policie i justice se v poslední době snaží u
podobných případů postupovat přísněji, několikrát
však musela se stížností pro porušení zákona vs
toupit do řízení i ministryně spravedlnosti Vlasta
Parkánová. Teprve po jejím zásahu byli nedávno
odsouzeni dva původně osvobození mladíci, kteří
vyhrožovali romským dětem vyhozením z vlaku.
Na popud ministryně se také vrátí k novému pro
jednání přes čtyři roky starý případ píseckého
pogromu, při němž utonul romský mladík Tibor
Danihel.
Stoupající křivku rasového násilí v ČR citlivě
vnímá i zahraničí. Britské úřady nedávno z důvodů
rasové hrozby v ČR udělily azyl české romské

Komik
Zpěvák
Jiří Wimmer Karel Černoch
Vystoupí v Národním domě v sobotu 11. dubna v 8 hod. večer
Jejich scénky baví televizní a divadelní diváky v
České republice

Vstupné $ 15,- se platí předem.
Objednávky míst na tel: 9432 8246
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rodině. Více než dvacítka českých Romů získala v
posledních dvou letech uprchlický statut také v
Kanadě. Prezident Václav Havel před několika dny
varoval, že projevy rasismu mohou ohrozit jednání
o vstupu ČR do NATO a EU.
Romští aktivisté v ČR upozorňují, že exodus může
pokračovat. Po posledních útocích se zástupci
Romů obrátili na vládní představitele s výzvou, aby
stát podpořil emigraci Romů a pomohl jim získat
azyl v zahraničí, kontaktovali i americké velvys
lanectví. Mluvčí romských regionálních před
stavitelů v ČR Ondřej Giňa odchod do ciziny oz
načil za jedinou možnost, protože Česká republika
není schopná a ochotná řešit projevy rasismu. Jiní
aktivisté žádají větší zastoupení Romů u policie.
Jako odpověď na narůstající krizi soužití romské
menšiny s majoritní částí české společnosti zřídila»
česká vláda loni na podzim meziresortní komisi pro
romské záležitosti v čele s ministrem Mlynářem.
Komise mimo jiné vypracovala návratový program
pro neúspěšné romské žadatele o azyl. Jedním z
posledních výsledků její činnosti je rozhodnutí min
isterstva vnitra přijmout romské pracovníky pro
nábor romských uchazečů do řad policie a pro
bezpečnostní problematiku rasově motivovaných
činů. Ministr může také romským uchazečům
udělit výjimku z podmínek vstupu do policejního
sboru. K řešení konkrétních problémů se od pros
ince 1996 rovněž schází pracovní skupina Rady
pro národnosti k problematice rasového násilí, je
jímiž členy jsou romští aktivisté, kteří mohou inicio
vat její zasedání.
Dana Petrů

Útoky proti Romům
si v neděli
vyžádaly další oběť
PRAHA 17.února (ČTK) Mladá romská žena, která
utonula 15.února v Labi údajně
po útoku stoupenců hnutí skin
heads, je další z řady obětí
útoků proti romskému etniku.
ČTK přináší v této souvislosti
přehled nejzávažnějších na
padení romských obyvatel v
ČR za posledních sedm let.
únor 1991 - V Klatovech za
útočila
skupina
místních
občanů na rodinu romských
usedlíků a po třídenním
pogromu ubili Emila Bendíka.
V březnu 1993 bylo odsouzeno
28 účastníků pogromu - deset

k nepodmíněným trestům odnětí svobody od 16
měsíců do 7,5 roku, ostatní podmíněně k trestům
od šesti do 18 měsíců. Vrchní soud o rok později
některé rozsudky částečně změnil.
Srpen 1991 - V Jičíněvsi na Jičínsku utýral dvaad
vacetiletý příslušník hnutí skinheads šestiletého
romského chlapce. Krajský soud v Hradci Králové
skina v následujícím roce odsoudil za brutální
vraždu na 17 let.
24.září 1993 - Skupina skinheadů v Písku napadla
tři Romy. Při útoku utonul Tibor Danihel v řece
Otavě. Po odvolání Krajský soud v Českých
Budějovicích loni v červnu odsoudil tři skiny k
nepodmíněným trestům vězení na 31, 30 a 22
měsíců a jednoho na rok podmíněně. Neuznal
však žalobu z rasově motivovaného činu ani kvali
fikaci činu jako vraždy. Věcí se bude zabývat
Nejvyšší soud, a to na základě stížnosti pro
porušení zákona, kterou podala ministryně
spravedlnosti Vlasta Parkánová. Ministryně se
mimo jiné domnívá, že vedle vydírání a násilí proti
skupině obyvatel a jednotlivci byla v tomto případě
naplněna i skutková podstata trestného činu
vraždy.
12.října 1993 - V restauraci v Hrádku nad Nisou
zastřelil Jiří Ryšánka jedenadvacetiletého Roma
Milana Holuba. Holub totiž napadl Ryšánkova spolusedícího, který vykřikl na odcházející hosty faši
stický pozdrav. V červnu 1996 Krajský soud v
Liberci zprostil Ryšánka již podruhé obžaloby s
tím, že jednal ve strachu o svůj život.
10.listopadu 1994 - Skupina skinheadů napadla v
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Kladně-Kročehlavech baseballovými pálkami a
řetězy romskou ženu a její tři děti. Žena utrpěla
těžký otřes mozku a řadu pohmožděnin. Po útoku
se skini vydali na pochod kladenskými ulicemi a
vykřikovali rasistická hesla. O půldruhého roku
později soud udělil pěti skinům za rasový delikt
tresty od osmi do 14 měsíců odnětí svobody,, z
toho dva tresty nepodmíněné.
Noc z 13.na 14.května 1995 - Čtyři pachatelé
sympatizující s hnutím skinheads brutálně napadli
Roma Tibora Berkiho v jeho bytě ve Žďáru nad
Sázavou. Berki později zemřel v nemocnici na
následky zhmoždění mozku. Krajský soud v Brně
odsoudil v prosinci téhož roku obžalovaného
Zdeňka Podrázského za vraždu ke 12 letům
vězení, ale jeho čin nehodnotil jako rasově motivo
vaný. Druhý pachatel byl odsouzen k 18 měsícpm
a další dva mladiství podmíněně na šest a dva
měsíce. Odvolací soud uznal v květnu 1996 rasový
motiv vraždy a hlavním pachatelům zvýšil tresty Podrázskému o rok, druhému obžalovanému o dva
měsíce.
Září 1995 - Skupina skinheadů těžce zranila v
Chomutově dva Romy. Chomutovský okresní soud
odsoudil o rok později čtyři útočníky k odnětí svo
body od jednoho do 2,5 roku nepodmíněně.
7.října 1995 - Skupina skinheadů napadla v Bře
clavi romské manžele Josefa a Jarmilu Polákovi.
Josef Polák utrpěl otřes mozku a přišel o oko.
Okresní soud v únoru 1996 odsoudil obviněného
Marcela Totha k šesti letům odnětí svobody, ostatní mladistvé odsoudil k podmíněným trestům.

22.října 1995 - Deset příslušníků hnutí skinheads v
Karviné surově zbilo skupinu romských dětí. Tři
dívky, které skini srazili k zemi a poté do nich
kopali, musely být hospitalizovány na chirurgii v
místní nemocnici. V listopadu 1996 bylo sedm z
útočníků odsouzeno k nepodmíněným trestům od
12 do 18 měsíců, dalším soud udělil podmíněné
tresty. Rasový motiv činu se nepodařilo prokázat.
29.listopadu 1996 - Tři vyznavači hnutí skinheads
napadli v Sokolově čtyři Romy a tři z nich těžce
zranili. Okresní soud útočníky v březnu loňského
roku odsoudil ke dvěma nepodmíněným trestům
36 a 22 měsíců vězení a k jednomu podmíněnému
trestu 18 měsíců odnětí svobody.
17.ledna 1998 - Skupina pachatelů hodila v Krnově
na Bruntálsku do bytu obývaného početnou rom
skou rodinou zápalnou láhev. Romská žena při
útoku utrpěla popáleniny třetího a druhého stupně,
další obyvatel bytu byl lehce zraněn. Oheň zničil
veškeré bytové zařízení. Hodinu po prvním útoku
zapálil neznámý pachatel v Krnově automobil
patřící Romovi. Policie začátkem února z prvního
útoku obvinila tří místní mladíky a soud je vzal do
vazby. Jsou stíháni pro obecné ohrožení a rasově
motivované násilí.
15.února 1998 - Ve Vrchlabí na Trutnovsku utonula
šestadvacetiletá Romka, kterou měli do Labe
krátce po půlnoci srazit tři přívrženci hnutí skin
heads. Policie je zatím viní z ublížení na zdraví ve
spolupachatelství.
Dana Petrů

hraii a zpívají k tanci a poslechu
v sobotu 18. dubna v 8 hod. večer
v Národním domě, 497 Queensberry St., N. Melbourne
VSTUPNÉ VČETNĚ VEČEŘE $ 20,-

Obiednávkv na tel: (van Zacbar 9874 5085

