vart
K
Čtěte no straně:
Str 2 - Odtud i odjinud
Str 6 - Snowy

Str 9 - Příběhy
Str 10 - Prezident Havel
Str 11 - Sokolské zprávy

Str 12 - Zábava

Kresba: V. Jiránek

"A co jsi celou tu dobu
vlastně dělala?"

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

odvezena na tábor s dětmi a
nestačila se divit. Jak jsem
nikomu a ničemu dlouho
nerozuměla a začala učit češti
nu lidi pouze anglicky mluvící
bez vlastní znalosti angličtiny.
A o tom, jak se pomalu a
pozvolna rozrůstala česká
škola, v níž stále přibývalo
žáků a s nimi i kurzů, takže
jsme měli dvě až tři třídy za
čátečníků, jednu třídu pro
mírně pokročilé, jednu velmi
pokročilou a nakonec i kurz
tvořivého psaní. A do všech
chodilo v každém tříměsíčním
cyklu okolo 30 studentů, což na
Melbourne s jeho vzdálenostmi
není vůbec špatné. Dohromady

touhle školou prošlo přes sto
lidí... Byli to mladí studenti, děti
českých rodičů, manželé,
manželky, snoubenci a
snoubenky místních Čechů a
nebo prostě jen ti, kteří někdy
byli u nás a zalíbilo se jim tam.
A nebo tam teprve chtějí jet.
Ne všichni se naučili česky, ne
všichni vydrželi, ale už jen to,
že to zkusili a poznali, jak bo
hatá, a tudíž pro cizince těžká,
je čeština, je důležité. A třeba
budou mít chuť zkusit to znovu
- ostatně: česká škola nekončí,
ale pokračuje dál! Objevili se
totiž další učitelky, které budou
navazovat na kurzy hned po
mém odjezdu...

Petra Rychecká

Žila jsem 16 měsíců v Aus
trálii. Tohle bude nejspíše věta,
kterou budu v příštích dnech a
měsících začínat všechna
vysvětlování toho, kde jsem se
tak dlouho toulala. A pak začnu
vyprávět: o tom, jak jsem
přiletěla do Melbourne z ne
jvětších lednových mrazů zimy
roku 1997 a ocitla se ve vlně
veder a požárů. O tom, jak
jsem hned druhý den byla

DANUBE

TRAVEL AGENCY No 30363

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

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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A taky budu vyprávět o
svých večerech o české kultuře
a historii, díky kterým jsem se
zase vrátila do českých dějin a
objevila v nich spoustu zají
mavého. Určitě se neza
pomenu zmínit o letošním let
ním táboře pro děti a mládež,
který byl právě těmito zají
mavostmi české historie in
spirován. Expedice Bohemia
98'... jedenáct dní strávených v
překrásném prostředí Šumavy,
uprostřed eukalyptů, borovic a
zvonivých hlasů ptáků, se
spoustou báječných lidí.
A zcela určitě se neza
pomenu zmínit o tom, jak je
Austrálie krásná. S velkou ra
dostí budu vždycky vytahovat
alba fotek a ukazovat všem
nádheru národních parků, které
jsem navštívila, divokou krásu
mořského pobřeží, zvláštní
podobu měst a vesnic a
konečně i všechny ty klokany a
koaly a emu a ptakopysky a
jiné věci, které jsou pro nor
málního Čecha tou pravou
Austrálií.
Ale to, co ve svém
vyprávění nikdy nevynechám,
budou setkání s lidmi. A to
především s krajany, kvůli
kterým tu vlastně jsem, a
kterých jsem za dobu svého

života tady potkala spoustu.
Byli to mí studenti, kteří
statečně překonávali počáteční
jazykovou bariéru mezi námi i
to, že jsem vlastně pořádně
neuměla učit, přátelé, kteří mě
vzali na různé výlety a umožnili
mi tak poznat kus Austrálie a
zamilovat si ji, obě moje paní
domácí, které mi poskytly
střechu nad hlavou, a
samozřejmě Pavel Pospíchal,
můj místní náhradní šéf a skorotáta... A s nimi všichni ti,
kteří se stali mými oprav
dovými přáteli a často mi po
mohli, když na mě přišel stesk
po domově či-jiná zlá chvilka...
Vyprávěli jste mi řadu
životních příběhů, které
nepatřily k těm nejobyče
jnějším, a tak to, co k vám teď
především cítím, je veliká úcta.
Úcta a vděčnost za to, jak jste
mě mezi sebou přijali, jak jste
mi vědomě i bezděčně
pomáhali. O tomhle všem budu
vyprávět doma, po tomhle
všem se mi bude stýskat...
Žila jsem 16 měsíců v Aus
trálii. A bylo mi tam moc dobře,
protože jsou tam báječní lidé.
Za což jim - za což vám - moc
děkuji!
**
*

STAMPS & COINS

Peter Strich

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.

tel: 03 9661 2945
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ZNÁMKY
MINCE
MEDAILE, ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ
BANKOVKY
ZLATO A STŘÍBRO
PORADY A OCENĚNÍ ZDARMA
ČESKÉ A SLOVENSKÉ MINCE A
BANKOVKY VE VELKÉM VÝBĚRU

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

VÝKUP A PRODEJ ZA HOTOVÉ
Pro krajany sleva
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DTUD A ODJINUD

Kašperských
Horách
otevřela kanadská firma
TVX GOLD zlatý důl , zdá se,
že toho litují i místní úřady,
které povolily průzkum ložiska
před pěti lety. Zlatokopové při
pravují přehrazení údolí pod
hradem Kašperk
v krajině
nebývalé krásy a plné historic
kých památek. Došlo k zalo
žení občanské iniciativy Šu
mava bez zlata usilující o zru
šení důlní licence. Teče tam
bystrá Otava a divoká Vydra.
Na jejím pravém břehu pod
Turnérovou chatou stojí mo
hutný balvan, nad nímž je ko
vový kříž. Každý kolemjdoucí
se má balvanu dotknout a věří
se, že se tak vždy o kousek
posune. Až přijde ten či ta
dotknutím svalící balvan do
řečiště, nastane konec světa.
Tak praví místní pověst.
australské televizi jsme
nedávno viděli
záběry
ukazující otevření faraónské
hrobky na okraji Libyjské
pouště asi 20 km od Káhiry.
Dozvěděli jsme se, jak bylo
obtížné pracovat v šachtě, na
jímž dně byl po dva a půl tisíce
let ukryt sarkofág. Australská
televize ale cudně zamlčela, že
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Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři
• 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
hrobku před pěti lety objevili
archeologové Českého egyptologického ústavu v Praze a
konečně po zdlouhavém úsilí
mumii staroegyptského velmo
že odkryli.
^estmír Císař, za bolševika
ministr, tajemník ÚV KSČ a
po srpnu 1968 kolaborant s
okupanty .letos vydal knihu
vzpomínek a úvah, je to snůška dutých frází a mělkých slov
nazvaná Člověk a politik. Je to
700 stran zbytečně potištěného
papíru a bláhové prorokující,
že nové revoluce v republice
již nebudou zapotřebí, k ná
vratu ke komunismu prý posta
čí příští volby.
Äkoda, že nikdo povolanější
^nepřipomněl v březnovém
Kvartu tragické události v roce
1938. Šedesát let uplynulo od
odstoupení čs. pohraničních
území pod hrubým nátlakem
nacistického Německa za poli
továníhodném podílu Velké Bri
tanie a Francie. Tehdejší Čes
koslovensko disponovalo se
silnou, moderně vyzbrojenou a
dobře organizovanou armádou,
kapitulace nebyla tehdy věcí
vojáků, ale politiků.
rohledejte staré peněženky
a zásuvky, za pětihaléřovou
minci z roku 1924
čeští
sběratelé nyní platí sto tisíc ko
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run, kovové pětikoruny jsou
také ceněny, za tu z roku 1937
můžete dostat 40 tisíc, z roku
1951 35 tisíc a z roku 1986
tisíc korun.
České republice nyní žije
více než tři sta tisíc Slováků
a zdá se, že jsou odsouzeni k
odnárodnění a asimilaci, někdo
to pokládá za načasovanou
bombu. Nemají své školy ani
zastoupení v parlamentu.
2227 lidí na palubě Titaniku
se zachránilo 712 osob.
Mezi těmi, kteří našli smrt ve
vodách Atlantiku, byli i čeští
muzikanti, kteří hráli do posled
ního dechu v lodním orchestru.
Mezi zachráněnými byli i dva
malí chlapci uvedení v sez
namu cestujících, že přišli z
Francie. Na otázky fran
couzského konzula neodpoví
dali, rakouskému vyšetřovateli
také nerozuměli, až na ně
promluvil česky, padli mu
kolem krku. Česká komise v
Novém Yorku pak zjistila, že
matka chlapců žije v jihofrancouzském městě Nizza a jejich
otec je chtěl unést do Ameriky.
Ze zachráněných trosečníků je
jich dnes naživu sedm, mezi
nimi pouze jediný muž Michele Navrátil.
o kostela na pivo ! Ka
tolická církev v ČR se netají

KVÉTMCJ
oslaví
23. května,
v Národním domě
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MROZETURY
Vstup volný
Hudba z disků a
videoclipů.
Tel: 9432 8246

OSLiTVTE § Řásni
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tím, že udržování kostelů pře
sahuje často její možnosti.
Lovecká restaurace v Nové
Pláni na Bruntálsku, kde se
servíruje srnčí na smetaně,
bažant na špeku a divočák na
šípkové omáčce, byla ještě
nedávno kaple. Kostel sv. Bar
toloměje v lázeňských Tepli
cích se změnil v restauraci Bar
tolomeus a chodí se tam na
plzeň.
íce než 150 špičkových
sportovních střelců z celého
světa se sešlo v Brisbane na
pacifickém
šampionátu
v
brokové střelbě. Na prvních
místech v několika kategoriích
se umístili Rudolf Strnad a
Jindřich Vostárek, kteří přijeli z
republiky. V březnu také probí
halo v Austrálii mistrovství
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Do Prahy
Airbusem A 310
Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu plus jedna domácí
letenka

nejsrdečnější
letecká
společnost V

V

V

Další informace obdržíte u Vašeho travel
agenta nebo kontaktujte přímo:

CZECH AIRLINES
Suitě 808, Australia Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713
■
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světa v závěsném létání na
kluzácích - rogalech. Z čes
kého družstva se nejlépe
umístil Tomáš Suchánek, v
těžké konkurenci skončil na
čtvrtém místě.
odle nedávného výzkumu
veřejného mínění pouze
sedm procent občanů České
republiky souhlasí s tím, aby
Češi žijící mimo republiku si
zachovali české občanství a
mohli volit do sněmovny a
senátu. Argumentem odpůrců
volebního práva emigrantů je
jednak to, že jejich účast by
byla velmi nákladná a sami by
se na těchto výdajích nepo
díleli, zatíženi by byli domácí
daňoví poplatníci a názor - když
tady s námi nežijí, proč mají
spoluurčovat, kdo tu bude vlád
nout a kromě jiného roz
hodovat, jaké budou daně, když
je nebudou platit. Z adminis
trativního hlediska pořízení
voličských seznamů, na kterých
by byli ti, kteří žijí mimo repub
liku,
zůstává
nevyřešené.
Návrh k rozdělení do voličských
obvodů byl šalomounský. Celá
planeta by byla rozdělena na tři
území a k těm by se přiřadily tři
volební obvody s nejmenším
počtem domácích voličů. K
hlasům v Ústí nad Labem by se
připočítaly hlasy ze Severní a
Jižní Ameriky, češti voliči z
Afriky
Austrálie
by
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Tel: 06 290 1386, Fax: 06 290 0006
rozhodovali o
ostravských
kandidátech a voličům Zlína
by pomohly hlasy z ostatní
Evropy a Asie. Takové řešení
snad bude přijatelné a to jen se
zavřenýma očima zaměst
nancům zastupitelských úřadů
a expertům působícím v době
voleb mimo republiku. V minu
lém Kvartu shrnul svoje názory
na oprávněnost volebního
práva emigrantů, kteří si za
chovávají české občanství,
Pavel Pospíchal. V pražských
novinách se nedávno objevil
zcela opačný názor Milana
Kaluse ze Santa Fe v USA. Vidí
dvojí občanství jako rozpůlenou
loajalitu, a to prý’ zavání
chytráctvím. Píše, že je amer
ickým občanem od roku 1974,
a získal tak všechna práva
kromě toho, aby byl jmenován
ame-rickým prezidentem. Když
se vrací z ciziny, zda tím míní i
ČR se nezmiňuje,
imigrační úředník
"Welcome home".
nechce v ČR volit, protože po
dle jeho přesvědčení člověk
má svým hlasem rozhodovat o
osudu země, kde žije, kde je
doma a kde snáší dobré i zlé. A
kde se zná se sousedy. O
berním úřadě se nezmiňuje, tak
jako o tom, že "noví Ame
ričané" automaticky ztrácí
původní občanství, takže pan
Kalus by nemohl volit i kdyby

Luboš KALLA
umělecký kovář

měl přijet český exilový dirigent
Zdeněk Mácal, kterého známe
také z Melbourne, působí dnes
ve Spojených státech a když se
dozvěděl, že šéfem České fil
harmonie
byl
jmenován
Vladimír Ashkenazy, zrušil své
úmysly s orchestrem spolu
pracovat. V Praze měla pre
miéru sedmá symfonie třiaosmdesátiletého Jana Hanuše nazvaná Klíče království. Skla
datel říká, že Dvořák byl ke
svému slavnému Te Deum in
spirován výročím Kolumbova
objevení Ameriky. Hanuš o sto
let později zhudebnil týž text
jako tajemný zpěv kosmu, kde
při přistání amerických kosmo
nautů na Měsíci poprvé zazněla
lidská hudba - nahrávka Larga
z Dvořákovy Novosvětské. V
Královské opeře Covent Garden v Londýně zpívá s velkým
úspěchem Cherubína v Mozar
tově Figarově svatbě česká
mezzosopranistka
Dagmar
Pecková. Škampovo smyčcové
kvarteto, které bylo minulý rok
tak oceněno v Melbourne, hos
tuje ve Velké Britanii a velkou
pozornost sklízí dílo skladatelky Sylvie Bodorové Terezín
Ghetto Requiem. Je originální
již tím,
že
s
kvartem
spoluúčinkuje tenorista
/na
tomto turné je to Ivan Kusnjer,
londýnské noviny píší, že má
královský hlasový fond /, v této
skladbě
prolínají
názvuky
synagogálního zpěvu a latinské
mše za zemřelé.

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

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

krajany sleva.

Těšíme se na vaši návštěvu
po telefonické domluvě.
-............... ; ■ '

-............. ' :..

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

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
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řed časem jsem se zmínil o
žalobě, kterou podala psy
chiatrická Z. Kmuničková na
Českou televizi a dr. J. Moserovou, bývalou vyslankyni v
Austrálii, zeji ublížili v reportáži
o upálení Jana Palacha.
Dr.
Moserová Palacha ošetřovala.
Nyní se dovídáme, že soud dal
dr. Kmuníčkové za pravdu a že
obdrží satisfakci ve výši
100.000 Kč.
Novém Yorku bylo při razii
v nočním klubu zadrženo i
osm českých žen, které tam
pracovaly bez příslušného po
volení jako prostitutky. Jsou ve
vazbě, do případu je zapletena
I česká pracovnice amerického
velvyslanectví v Praze pro
padělání víz.
nímek
režisérů M. Pavlátové a P. Kouteckého ... až
na věky získal hlavní cenu na
mezinárodním filmovém festi
valu ve finském Tempere. Ne
dávno jsme viděli v televizi
český film Malostranské hu
moresky. SBS se jeho za
řazením zase vyznamenala jak jsem již kdysi napsal, v
programové komisi této multi
kulturní stanice musí rozho
dovat
nepřátelé
českého
národa, jinak to není možné,
vždyť takový výběr nás ničí. A
kde jsou ty české filmy, které
získávají první ceny - SBS o
nich zřejmě neví nebo nechce
vědět. Nevím, zda je této or
ganizaci známo, že 55 českých
a slovenských filmových kritiků
a publicistů nedávno sestavilo
žebříček nejlepších domácích
filmů všech dob. Na prvním
místě se umístila Vláčilova

Svátek matek
v národním domě
v neděli 10. května
Oslavte maminčin svátek
slavnostním obědem
v Národním domě.
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Cena oběda $ 13,Objednávky míst na tel: 9744 1691

Markéta Lazarová, následují
Obchod na korze, Všichni dobří
rodáci, Hoří má panenko, In
timní osvětlení, Daleké cesty,
Démanty noci, Ostře sledo
vané vlaky, atd. První film
natočený po roce 1989 se
objevil na 25. místě, jde o
Svěrákovu Obecnou školu,
jeho Kolja byl třicátýdruhý.
ani Vlasta Macková, kterou
opustil manžel, sama a za
bezměsíčné noci, jak nedávno
psaly melbournské noviny,
někdy v roce 1949 ilegálně
překročila čs. hranice do západ
ního Německa tlačíc kočárek s
18 měsíčním Karlíčkem. Přes
uprchlický tábor v Neapoli se
dostala do Austrálie, v Tooraku
pracovala jako posluhovačka.
Charles Macek založil a řídil
finanční ústav s fondem ve výši
téměř 9 bilionů dolarů, svůj
podíl nedávno prodal za sto
milionů. Uvažuji, zda je mu

p

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

známo, že Národní dům má
prázdnou kasu.
rodej nových automobilů v
ČR zřejmě kulminuje a bude
klesat, poptávka je nasycena. V
roce 1993 tam bylo prodáno
175 tisíc osobních vozů, v r.
1996 296 tisíc a vloni 303 tisíc.
Trh již prý není schopen ab
sorbovat více dovezených oje
tých automobilů, těch se v
posledních letech prodávalo
ročně kolem jednoho sta tisíc.
Pro zajímavost dodávám, že v
roce 1996-97 bylo v Austrálii
registrováno 555.962 nových
osobních vozidel.
Brně-Husovicích se v roce
1894 narodila a v tamnějším farním kostele byla
pokřtěna Helena Kafková. Její
otec byl obuvník, měla ještě
šest sourozenců. Když jí bylo
14 roků, začala pracovat v
trafice, po dvou letech odešla
do Vídně a ošetřovala nemocné
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V.M.K. Design Architect.
Commercial Design & Consulting; Urban
Landscape Design; Computer Design & Drafting;
House Inspection Service.

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

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787.
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v nemocnici v Lainzu. Poznala
tam řeholní život a v roce 1915
vstoupila do řádu sv. Františka
a přijala jméno sestra Marie
Restituta. Zasazovala se vždy
za právo a spravedlnost. V
roce
1942
byla zatčena
gestapem na udání nemoc
ničního lékaře, fanatického
nacisty a o rok později byla ve
Vídni popravena. Proces jejího
blahořečení byl zahájen ra
kouským kardinálem Groerem
v mateřinci kongregace a nyní
pokračuje v Římě.
Kantor, syn našeho
konzula, je ředitelem di
vadla MENE v Melbourne. Pro
tuto scénu připravil a režíruje
For the Term of His Natural Life
- úmyslně cituji anglicky. Pod
tímto titulem vydával koloniální
novinář Clarke v melbournských novinách na pokračování
kroniku tasmánské trestanecké
kolonie se všemi jejími kru
tostmi, nyní můžeme vidět kon
denzaci této kroniky na jevišti.
hodou okolností vystavují v
Melbourne ve stejnou dobu
dva emigrační umělci - Eva
Volná v Abbotsfordu a Filip
Tóth v Carltonu. Sochařka se
specializuje na řezbu do dřeva
a vytváří monumentální objekty
transformující kmeny stromů
do figurálních tvarů. Tóth za
se spojuje žulu s kovem, a tak
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21:00 na 93.1 FM

F. Beneš
Všechno vlastně zavinil ten
starý automobil. Franta Šeda
byl vyučený mechanik, a když
uslyšel, že se na stavbě vodní
elektrárny na Snowy dobře vy
dělává, koupil si staré, laciné
auto, aby se tam mohl zajet
podívat. Dostal se 15 km za
město a už se mu porouchalo.
Při druhém pokusu ujel celých
30 km a dál už to nejelo. Vrátil
se do Melbourne moc smutný,

a tak jsem mu nabídl, že ho do
Coomy dovezu. Cestu jsme
zvládli v pohodě - a do Mel
bourne jsem se vrátil za 8 let.
Stavbu vodní elektrárny na
Snowy River už plánovali moc
let. Po válce se debata ještě
zesílila, ale zdálo se, že potíže
s tak rozsáhlým projektem jsou
nepřekonatelné. Nebyly silnice,
těžké stroje, ani stavební ma
teriál. Scházel nejen školený
personál, ale I "dělný lid". A

ještě více zdůrazňuje pevnost
své abstraktní představivosti.
Podzim je tady, pasáci sice zde
nepečou brambory, ale na
strništích a loukách můžeme
vidět pouštět draky. A jak je vidí
Jiří Tibor Novák, exulant, malíř,
ilustrátor se můžeme přesvěd
čit na výstavě v Lorne. Vý
stava dalšího českého emi
granta probíhá do poloviny
června
v místě nejpres
tižnějším - podle zásluhy. National Gallery Melbourne. Vác
lav Hollar se narodil v Praze
roku
1609 a zemřel sed
mdesátiletý v Londýně, kde
jeho
mědirytecké
umění
dospělo k vrcholné výši. Byl

také
vynikajícím
malířem
miniatur. My známe zejména
jeho trojdílnou rytinu Prahy
opatřenou znaky čtyř pražských
měst a českými vysvětlivkami,
Anglie se však stala jeho
druhou vlastí za Cromwellovy
vlády tam pilně a šťastně tvořil.
Zejména jsou známé pohledy
na Londýn během velkého
požáru v roce 1666 a rytiny
námořních bitev mezi An
gličany a Holanďany.
PRAHA - MĚSTO KULTURY
2000 se nazývá projekt Evrop
ské unie s posláním demon
strovat tvář našeho hlavního
města se zaměřením na české
kulturní dědictví.
IP

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

jako vždycky se nemohla do
hodnout vláda Victorie s vládou
NSW. Vyřešil to předseda fe
derální vlády Chifley tím, že se
stavba provede jako vojenský
projekt. Tehdejší opozice s
R. Menziesem v čele byla
tradičně "proti", ale plán byl
schválen. Bylo jasné, že Aus
tralané na stavbu nestačí, a
tak kontrakty dostaly
společnosti ze všech koutů
zeměkoule. Odborný personál
dovezli hlavně z Evropy
(Norska, Německa atd.),
dokonce importovali z Norska
hotové dřevěné domky k uby
tování zaměstnanců. První
průkopníci jezdili vyměřovat
stavbu na koních. Často, když
zapadli sněhem, jedli celé dny
jen Cornflakes. Zlomená noha
znamenala katastrofu kvůli do
pravě do nemocnice. Dnes už
je těžké představit si Milana
"Coca-colu", jak ujíždí na

kobyle vařit pro zeměměřiče...
Žili jsme v nejprimitivnějších
poměrech, často pod stany,
topili jsme si karosinovými
ohřívači a jedli stravu, na
kterou nechci ani vzpomínat.
Snad právě ty potíže pomohly
vytvořit jakousi solidaritu. Pa
matuji si, jak mi někdo v za
čátcích půjčil pět liber na svetr,
abych neumrznul.
Čechoslováků bylo na
různých stavbách nejméně sto,
možná i víc. Skoro všichni
jsme měli slušné pozice. Dost
jsme se spolu po práci ka
marádili. O takových jedincích,
jako pan F., který si otevřel
"klub’’ a živil se všelijakými
podvody, nechci ani moc psát.
Já pracoval dlouhou dobu jako
foreman pro australskou firmu
Theis.
Když slavnostně otevírali
první dokončený projekt (bez
překročení rozpočtu a ter

minu), byl u toho už nový
předseda vlády Menzies. Oni
se tihle potentáti vůbec moc
rádi fotografovali při různých
parádách s helmou na hlavě a
úsměvem na tváři. Jednou
nám princ Phillip nalil první
dávku cementu, a pak se ne
plánovaně trochu zapovídal,
zatímco cement kameněl, a my
ho pak druhý den museli rozbí
jet pneumatickými kladivy.
Postavili jsme skoro 90 km
tunelů a 6 obrovských přehrad.
Stálo to také hodně lidských
životů. Firma nám dokonce
platila velké bonusy za každý
měsíc bez nehody.
V městečku Cooma už 40 let
visí na stožárech vlajky 27 ná
rodností, které se podílely na
stavbě. Jsem pyšný na to, že
tam vlaje taky naše českoslo
venská.

Nadace - PŘÁTELÉ AUSTRÁLIE
Příští rok dovrší 50 let stavba energetického komplexu “Snowy
Mountains". Rádi bychom uspořádali dokumentární výstavu o práci
našich lidí na “Snowy” v Praze. Jde nám nejen o technické dílo, ale i
o dokumentární fotografie jednotlivců a skupin, osobni doklady, foto i
video záznamy z dnešního vašeho života (mluvené česky nebo
slovensky), osobní doklady o účasti, náborové doklady, písně té doby
a korespondence, články a snímky z otevření komplexu včetně
vztyčení československé vlajky v Coomě, deníkové poznámky, novínové výstřižky či knížky o “Snowy”. Přivítáme vaše vlastní náměty a
doporučení.
Předpokládáme, že výstava by byla v Praze asi po dva měsíce.
Osobní účast budovatelů “Snowy” a zájem o setkání s Pražany bude
vítán. V tomto směru můžeme pomoci organizačně, nikoliv finančně.
Zdroje našich příjmů jsou dobrovolné příspěvky a dary, což výstava
úplně pohltí.
M Sulková, předsedkyně, Sámova ul. 27, Praha 10.

PRAGUE CAKES
jemné české
pečivo a zákusky

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

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

IVO NOVÁK

24 HODINOVÁ SLUŽBA
13 Gifford Avenue, Ferntree Gully

MOBILE: 015 369 211
Shop: 9758 8854, Fréecall: 1800832367
„z-
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HLEDÁ SE
Rudolf RADIKOVSKÝ
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poslední známá adresa :
131 King Street, Melbourne.
Informace volejtena tel:
FŘíha, 9557 6571

UBYTOVÁNÍ
pro
dvě děvčata z Česka
na dobu 2-6 měsíců.
Jarek Charvát,
tel: 9876 3602

OŠT6PKY- PAR€NIC€ - KORBÁČIKY

REFRIGERATION SERVICES
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jiné sýry
vyrábí

MOUNTAIN SH€PH€RD
CH€CS€
Factory 3. 53 Sinclair Road
Dandenong. 3175
Ph./Fax 9793 3377
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW
Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

HLEDÁME PANÍ

BOHEMIA TRAVEL
I

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

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
prírodou. Je zde zábava pro dospělé i děti.

na hlídání
dvou holčiček (3 a 7 let)
po dobu 3 měsíců
(červenec, srpen, září).
Tři dny v týdnu středa, čtvrtek, pátek po celý den.
Ferny Creek,
tel: úterý až sobota
9758 6100
ODMĚNA DLE DOHODY

DVĚ PŘÍTELKYNĚ,
52/765 a 44/165,
žijící v České republice,
nabízejí dopisování a přáteství
mužům přiměřeného věku.
Případné foto vyměníme.
Značka: “I jednotlivě”

Beachside Palms Holiday Units
7 Esplanáde, Nelly Bay, Magnetic Island.

Moderní, kompletně vybavené
dvou a jednopokojové byty
na pláži Nelly Bay s panora
matickým pohledem na moře.
Sluneční energií
vytápěný bazén.
Na požádání zašleme
brožury a video.

Jednopokojový byt (3 hosté) $ 330 za týden
Dvoupokojový byt (5 hostů) $ 430 za týden
Informace promptně zašle Frank Baychek (Bejček),

7 Wilberforce Avenue, Rose Bay, NSW 2029.
Telefon: (02) 9371 9164 Fax: (02) 9388 2183

COOL

ZONE

REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce, prodej
chladících zařízení

Petr V. Kubásek,
Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754
«WH.!"1’
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nová česká cukrárna
otevřeno denně mimo neděli a pondělí
Shop 18, Mountain Gate Shopping Centre,
Ferntree Gully Road, Ferntree Gully

Telefon: 9758 6100

w

|

Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

14 Shearson Crescent
MENTONE VIC 3194
Phone: 9584 5566
Fax: 9583 9339 ř

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou vítáni
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Práce kurzu tvořivého psaní
- tento kurz existoval v posledním běhu od února 1998 a jeho cílem bylo probudit fantazii a povzbudit
literární schopnosti účastníků. Na základě inspirace určitým podnětem (hudbou, obrazem, textem, novi
novým titulkem, básní apod.) vznikaly texty, jejichž ukázky vám nyní přinášíme:

Příběhy inspirované hudbou
Sen (Mirek)
Po nekonečné a únavné plavbě, kdy nárti již
docházejí zásoby vody a potravin, kdy ztrácíme už
naději na naši spásu, v polospánku čekáme na
další ráno v dlouhé temnotě tropické noci.
V příslibu ranního rozbřesku jen mlhy halí ne
dozírný obzor. To čekání... ani závan slabého
větříku. Jen monotónní kolébání lodi...
A v tom záblesk prvního slunečního paprsku jako
zvonivý hlas, a co ještě? Snad šumění ptačích
křídel?! Ne, to nemůže být pravda, to je stále jenom
sen, jenom naše touha...!
Vlny se zvedají výše, sílí, jejich šum se mísí s
našimi výkřiky radosti. Naše jachta klouže po jejich
hladkých hřbetech.
A už strážní hlídka hlásí, že vidí skupinu tří os
trovů na obzoru. Naše malátnost se probouzí.
Všichni muži na palubu! Proplouváme úžinou mezi
korálovými útesy, vybíháme na písčitou pláž,
potácíme se po té dlouhé době, kdy naše nohy
nepoznaly pevnou zemi pod sebou, padáme,
zvedáme se a opět padáme, ale jsme šťastní!
Domorodé polooděné dívky vybíhají ve zvě
davém údivu a tančí - to snad nemůže být ani
pravda, to snad je jen sen?!
"Vstávej, vstávej, člověče!" Lodní zvon zvoní.
Třese se mnou lodník, s nímž jsem se dělil o
kabinu. "Pevnina na obzoru! Všichni na palubu!!!"

Příběhy inspirované obrazem
R. Magritta - Procházka
Martin
I v mládí jsme měli různé názory na jakékoliv
téma. Jestli šlo o fotbal, holky a nebo předměty,
naše názory byly opačné, ale stále jsme byli ne
jlepšími kamarády. Málokdy se stává, aby se dva
lidé, kteří mají tak rozdílné názory, stali tak do
brými kamarády. Základem našeho přátelství je
úcta k druhému, k jeho práci i k tomu, jak došel ke
svému závěru.
Jako dospělí jsem si vyměnili různé názory o
politice, filosofiii, historii a ekonomii, ale stále
jsme si nerozuměli, a i nyní, po smrti, spolu
nemůžeme leckdy souhlasit, ale naše kamarádství
nikdy nezemře.
Eva
"Hledám schody do nebe,
budu tam hledat tebe..."
zapěl jeden stařec druhému a vydali se spolu na
klidnou cestu modrou oblohou. "Kde jsou ty
schody? Ještě, že mám s sebou hůl a můžu se
podpírat."
"Já ti je ukážu." řekl ten druhý stařec.
"Za mraky. Je to už jenom kousek. Už jsem jed
nou byl u těch schodů, ale dál jsem nešel."
"A proč?", zeptal se ten první. "Je tu krásně."
"Ohlédl jsem se a uviděl jsem zelenou zem a na
padlo mě, že ještě schody do nebe hledat nechci.
Až teď s tebou."
Byli to dva nerozluční kamarádi, co spolu teď
odcházeli k bráně dalšího života...

1 ° [B vart

Každý čtvrtek v Národním domě-

odpolední káva a zákusek.
rakouský tým vyloučil, že by se
Havel nacházel v bezprostřed
ním ohrožení života, i když podle
Rakušanů nelze vyloučit komp
likace vzhledem k celkovému
zdravotnímu stavu pacienta a k
nynější oslabené imunitě jeho or
ganismu.
"Podle lékařů je prezidentův stav
stabilizovaný. Prezident se stále
nachází v umělém spánku s pod
porou dýchání; ta ale souvisí se
současným stavem plic. Funkce
všech orgánů jsou stabilizované,"
řekl Krafl ČTK v Innsbrucku.
Dodal, že prezidentova manželka
Dagmar je po celou dobu v
nemocnici a má k manželovi
přístup.
Umělý spánek je vyvolán seda
tivy, a má jednak tlumit případ
nou bolest, a jednak navodit hyp
notický stav. V umělém spánku
lze naladit přístroje tak, aby se
shodovaly s rytmem preziden
tova dýchání a mohly jej mírně
podporovat, řekl ČTK primář
anesteziologického
oddělení
pražské vojenské nemocnice Bo
humil Limberk, který v sobotu
přiletěl do Innsbrucku.
"Souhlasím s postupem ra
kouských lékařů a doporučil bych
totéž," řekl Limberk, podle něhož
má umělý spánek, zvaný v české
lékařské
terminologii
spíše
léčebný, šetřit prezidentovi en
ergii a zbavovat jej případných
stresů.

nepodávali
úplné zprávy
o průběhu prezidentovy oper
ace. Kolostomie (vyvedení
tlustého střeva do břišní stěny)
je podle Čerbáka "intimní
záležitost a není korektní sdělo
vat takovou ' informaci bez
souhlasu pacienta". S tímto ná
zorem souhlasil i innsbrucký
šéfchirurg Bodner.
INNSBRUCK
(Rakousko,
zvláštní zpravodaj ČTK) - Za
stabilizovaný označili dnes ráno
lékaři zdravotní stav českého
prezidenta Václava Havla, kte
rý se zotavuje v innsbrucké Uni
verzitní nemocnici z úterní ope
race tlustého střeva a j-emuž byl
v sobotu odsán hlen z ucpané
průdušky. ČTK to řekl zástupce
prezidentské kanceláře v Inns
brucku Martin Krafl.
Havel je nyní v uměle vyvo
laném léčebném spánku s
přístrojovou podporou dýchání
a má zvýšenou teplotou, která
souvisí se současným stavem
plic. Funkce všech orgánů jsou
stabilizované a obě plíce jsou
vzdušné, uvedl Krafl s odvo
láním na lékařskou zprávu po
ranní vizitě u Havla.
Havel se zotavuje z operace,
při níž mu byla minulé úterý
vyňata část zaníceného a
proděravělého tlustého střeva,
která ohrožovala jeho život. V
noci na sobotu se prezidentovi
ucpala hlenem střední pravá
průduška a lékaři museli sekret
bronchoskopicky odsát.
Na sobotní tiskové konferenci

Prezident Havel těžce nemocen
INNSBRUCK (ČTK) - Český
prezident Václav Havel je po
dnešní naléhavé operaci v Inns
brucku mimo ohrožení života,
nicméně "kritická fáze" bude
ještě několik dní trvat.
Operace, jež trvala asi tři
hodiny, byla podle Bodnera
"technicky velmi obtížná",
avšak proběhla bez komplikací.
Havel je "velmi zesláblý"; prezi
dent však má "všechny šance
se opět uzdravit".
Šéfchirurg innsbrucké kliniky
uvedl, že u Havla došlo k per
foraci tlustého střeva prová
zené zánětem, což znamenalo
bezprostřední ohrožení života.
Prohlásil zároveň, že tato
příhoda nesouvisela s Havlo
vými dřívějšími onemocněními.
Zánět se u Havla rozvinul
během posledních dvou dnů a
na innsbruckou kliniku byl podle
Bodnera dopraven ve stavu,
který bezprostředně ohrožoval
život. Operován byl již zhruba
po dvou hodinách hospita
lizace.
Lékaři uvedli, že každý den od
operace, který proběhne bez
potíží, zvyšuje naději na defini
tivní zažehnání pooperačních
komplikací. Druhou noc po ope
raci měl Havel klidnou a spal
asi 11 hodin. Jíst tuhou stravu
bude moci až za několik dnů.
Šéf
Havlova
lékařského
konzilia Miroslav Čerbák dnes v
Innsbrucku reagoval na výtky
českého tisku, že lékaři

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

MARTIX VÁŇA
(B.Bus) ACCOIWTANT [
Level 2, 55 Swanston St.
MELBOURNE 3000

I

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

děti od pěti let i dospělé.
Používáme moderní australské t
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:

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní
dům otevřen. Více než 4000 knih na vybrání. Po přečtení vrafte!

vart11

8.května:
Předfilm: Jan Masaryk I.
Hlavní film: Kamenný most. Hořká komedie o
umělcích z Karlova mostu. Režie Tomáš Vorel (1997)
Dary na Sokolský list:
F.a A. Heřman
M. Svobodová
M. a L.
B. Stonová
I. Kolařík
A. Semecká
R. Vodstrčil
N. Benešová
V. Šustková
V. Vondrášek
Z. Křepelková
R. Rothová
F. Maxová
G. a L. Šebek
S. a M. Česal
M. Černý
l.a M. Solch
M. Vodička
T. Medo

44
15
20
20
20
20
30
30
50
20
10
12
4
50
20
150
100
20
20

8.května:
Předfilm: Jan Masaryk II.
Hlavní film: Kristián. Slavná veselohra s
Oldřichem Novým, Natašou Gollovou a Adinou
Mandlovou
Začátek ve 20:00, vstupné 2,-

Lehká večeře k dostání v horním sále.
Tamtéž pro nekultúrni
šach, hraní mariáše nebo kulečník.
O.
R.
M.
P.
A.

Polyaková
Řičánek
Kovařík
Stejskal
Kratochvíl

20
20
20
20
20

Dary na Národní dům:
V. a H. Ružič
G. a L. Šebek

50
50

Všem dárcům mnohokrát
děkujeme.
J. Kollárová

| Odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem na:

Sokolský list:

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

Národní dům:

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

Předem děkujeme za podporu
Kvartu a Národního domu. Bez

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

Vaší pomoci nemohou existovat.
Výbor Sokol Melbourne lne.

Jiné dary:
Změna adresy:

Jméno:...............................................................
Číslo domu a ulice:.............................................
Město:..................................... , Stát:............... , Směrovací číslo:............

vart
KOKTEJL PÁRTY NA ROZLOUČENOU S PETROU
V sobotu 9. května v 6 hodin večer.

Vstupné $ 10 včetně jídla.
Výtěžek věnujeme Petre s poděkováním za práci, kterou pro českou komunitu udělala

Informace na tel: 9432 8246

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

Májová zábava
v sobotu 2. flétna v 9{ároánim dome.

•Hraje STUDIO
večeře v Horním sáh.

4,

Vstupné $ 10
Informace, bufo vani na tel.:
9744 1691 nebo 9432 8246
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