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ČEŠI V CIZINĚ,
CIZINCI V ČECHÁCH,
Od pražského dopisovatele Kvartu

Výsledky sčítání lidu a de
mografického vývoje v České
republice napovídají, že za
dvacet let po komunistickém
puči roce 1948 odešlo ilegálně
asi 225 tisíc lidí. Z toho asi 60
tisíc opustilo vlast hned po
únoru. Dalších přibližně 245
tisíc Čechů emigrovalo v letech
1968 až 1989. Nejčastěji
směřovali do Německa, Ra
kouska a Švýcarska a do zá
moří,
především Kanady a
Spojených států a Austrálie.
Frekventovanou tranzitní zemí
se stala po roce 1968 Ju
goslávie a cílem exulantů se
stalo i Švédsko a Nový Zéland.
Za první republiky vedly k emi
graci důvody ekonomické, po
únoru 1948 a srpnu 1968 poli
tické a od roku 1980 se tyto
důvody mísí. Legálních vystěhovalců nebylo po roce 1948
mnoho, výjimku tvoří ženy,
které se v cizině vdály a staří
rodiče
Čechů žijících mimo
Pokračování str. 2

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

Od puzírování ke kibicům
Octnou-li se tři Češi na opuštěném ostrově, hned potom
co zajistí jídlo a nocleh a roz
hlédnou se po obzoru - jako
robinsonové vyřežou z pal
mového listí karty a začnou hrát
mariáš. Než dopadne první
karta (do písku na tom ostrově)
sednou si - a za dlouhého
míchání vyřezávaných karet
dojde k první<hádce. ,Musí se
totiž rozhodnout, jestli za čer
vené se platí dvěma mušlema,
jestli z žebráka se může jít na
loženého a kolik se platí nad
stovku. Méně důležité nebo
opomenuté detaily se proberou
za hry. Trosečník, který do
plave na ostrov a starousedlíci
už mastí karty, potom
přihlíží hře a radí.
Tím se z něho
stane kibic.

Hrací
ho útrpně
poslouchají, někdy poslechnou,
ale většinou, a to dost neurvale,
pošlou kam má jít a řeknou mu
jaký ho čeká trest, když
neposlechne. Plete se totiž do
věcí, o kterých ví málo nebo
nic. A přitom je tak snadné se
přidat, hrát mariáš pauzírovaný
a před první hrou novému part
nerovi pravidla hry vysvětlit.
Stejnou alegorii lze vymyslet

na
kteroukoliv
zájmovou
skupinu lidi - chovatel dravců,
který by se chtěl zúčastnit
závodu poštovních holubů by
byl právem považován za blba.
Nezúčatněný pozorovatel roku
jících mariášníků - domlouva
jících si pravidla hry, by mohl
usoudit, že schůzují. Kdyby
svou domněnku vyslovil nahlas,
smáli by se mu, protože Češi
přece schůze a spolky nesnáší.
Není to pravda. V různých
obměnách a za různých pod
mínek se krajané spolčují a
schůzují vždy, když plánují
párty, rybaření, dovolenou
nebo nákup v samoobsluze.
Jejich nechuť ke schůzování a
spolkaření se projeví
teprve tehdy, když se
jedná o něco trvan
livějšího a
vážnějšího. Potom
se stanou kibici a
radí: proč neuděláš výs
tavu známek, proč
nepozveš Matušku, proč nezor
ganizuješ to nebo něco jiného.
Jenom v ojedinělých pří
padech se z kibice stane
spoluhráč
a
řekne: JÁ
připravím
výstavu známek, JÁ
^■ozvu
Matušku
můžete mi pomoci? Takové
bílé vrány mají plnou spolupráci
Sokola - fyzickou i finanční.
Je prakticky nemožné za
vděčit se všem pěti tisícům kra
janů v Melbourne. Stejně tak je
nemožné vyhovět ve všem 175
lidem, kteří aktivně Sokol Melbourne podporují tím, že se
stali členy této organizace a
zaplatili příspěvky. Proto
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Hádanka

s tajenkou
členové Sokola zvolí své
zástupce do výboru a ten v
mezích svých možností se
snaží vyhovět potřebám členů.
28. července se sejde výbor
a připraví kandidátku na příští
volební období. Na tuto schůzi,
nebo chcete-li shromáždění,
pokec, potlach, sešlost zveme
všechny, kdo nechtějí zůstat
kibici a mají k programu Sokola
a Národního domu co říct.
23. srpna bude v Národním
domě Valná hromada, kde
bude volen nový výbor a na
které bude předložen ke
schválení souhrn činnosti za
minulý rok.
O volbách do Českého par
lamentu jsme referovali v min
ulém Kvartu a o neúspěšné
volbě Slovenského prezidenta
v tomto. Právo ovlivnit složení
parlamentu země, v které jsme

STAMPS & COINS

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
se narodili a s kterou stále
máme lidské a společenské
spojení, jako druhořadí občané
té země nemáme. Tím se pro
Čechy a Slováky v Melbourne
tyto záležitosti staly okrajovými.
V ČR se voleb zúčastnilo 74%
voličů. Loňské Valné hromady
se zúčastnilo pouze 24% členů.
Máme právo a někdo by řekl i
povinnost podílet se na provozu
organizace, jejíž náplní je
daleko více než pořádání jedné
měsíční tancovačky.
Pokud svého práva nevy
užijeme, stanou se z nás
spoluhráči, kteří chtějí být ve
hře jenom když se bere nebo
klesneme úplně pod úroveň a
stanou sé z nás Kibicové.
Pavel Pospíchal

Peter Strich

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.

tel: 03 9661 2945

republiku, aby dostali povolení
k vystěhování se však museli
vzdát nároku na důchod.
Při této příležitosti se zmiňuji o
dávném sporném tématu - kdo
je emigrant a kdo je exulant.
Exil se vždy domníval, že ti,
kteří opustili vlast z politických
důvodů jsou exulanti a ti ostatní
emigranti, vystěhovalci. Dnes
přišli v Praze na něco jiného,
exulanti jsou ti, kteří odešli s
úmyslem se vrátit a emigranti
jsou ti, kteří o návratu do vlasti
neuvažují.
Druhá strana mince týkající se
emigrace je otázka, jak jsou a
jak budou v České republice
přijímáni cizinci a jak se změní
postoj k Čechům žijícím v
zahraničí. Cizinci představují
přibližně pouhých 1.5 procenta
celkové populace ČR, mnoho
českých občanů se cítí jejich
přítomností ohroženo. Po přijetí
do Evropské unie bude ale re
publika součástí úzce propo
jeného společenství zemí ve
kterých je běžné, že až de
setina celkové populace je
tvořena cizinci. Podezíravý
postoj k cizincům a Čechům
žijícím trvale mimo republiku je
veřejnou hanbou tak jako to, že
čeští vystěhovalci nemají právo
volit. Je nám upíráno jedno ze

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři

•
•
•

ZNÁMKY
MINCE
MEDAILE, ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ

• MU Dr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz

•
•
.
•

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

Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.

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

RINGWOOD

8 9873 3016
Pondělí-Pátek 8:30-20:00
Sobota9:00-13:00
Nedělel 0:00-13:30
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základních lidských práv. Je též
hanbou, že Česká republika ne
dovedla ani devět let po
listopadu
1989
vytvořit
příznivější právní rámec pro to,
aby emigranti mohli získat zpět
české občanství třeba I tak aby
mohli mít občanství dvojí. Toto
se týká převážně Čechoameričanů a 40 tisíc neemigrovavších Čechů žijících na
Slovensku. Pokud jde českým
úřadům zejména o zamezení
přílivu zločineckých skupin z
chudých migrantů z Východu a
Balkánu, lze tak učinit znovuzavedením vízové povinnosti
pro některé země a účinější
ochranou hranic a neplést tyto
problémy s okolnostmi, které se
týkají exilu. Je samozřejmé, že
opatrnický postoj vůči cizincům
a emigrantům měl a snad ještě
má dělat s třemi okruhy pro
blémů, sudetští Němci, dělení
Československa a restituce. A
pak další - čecháčkovství.
Vykročení k EU ale bude repub
liku přímo nutit, aby se nad
problémy cizinců zamyslela
odpovědněji, než byla česká
politická elita dosud schopna..
VD

ODTUD A ODJINUD

M

inistr zahraničních věcí a
rektor Univerzity Karlovy
převzali záštitu nad Týdnem
zahraničních Čechů uspořá
daném v Praze od 28. června
do 4. července. 1998. Po
A slavnostním zahájení v Karolinu, na
kterém promluvili Otto Piek,
náměstek ministra zahranič
ních věcí, o politickém význa
mu exilu, Ivan Medek přečetl
zdravici prezidenta Havla a rek
tor K. Malý pojednal o minulosti
a budoucnosti Karlovy univer
zity, bylo zahájeno sympozium
o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních
Cechu k domovu. V této sekci
měla referát Jaroslava Moserová o Češích v Austrálii. V
další dny se projednávaly
otázky spojené s komunikací
mezi
republikou a českými
pospolitostmi v různých ze
mích,
mluvili významní čeští
podnikatelé působící v zahra
ničí, v této sekci referoval Mi
lan Vyhnálek z Tasmánie. V
dalších panelech zasedli čeští
lékaři a čeští ekonomové pů
sobící mimo ČR. Dále se dis
kutovala přítomnost a budouc
nost českých komunit v zahra
ničí a zasedala sekce kulturní,
školská, výchovná, sociální a

politická. Na závěr proběhlo
plenární zasedání tématicky
zaměřené na oživení činnosti a
spolupráce českých pospolitostí
mimo republiku.
Barceloně je kolem čtyřiceti
museí, v jednom probíhala
během června a července vý
stava české fotografie. V
dalším museu se vystavují
hudební nástroje, našel jsem
tam pikoly, hoboje a křídlovky
vyrobené v Kraslicích v západ
ních Čechách
a lesní roh
hudebního nástrojáře Bubeníka
z Buenos Aires. V Madridu v
museu Calouste Gulbenkiana
jsem viděl
nádherné oleje
Františka Kupky, reprezenta
tivní výstava tohoto ve Francii
žijícího průkopníka českého
moderního malířství ale probí
hala v květnu a červnu v Brně.
V Praze zase jsem viděl ty
světoznámé pařížské plakáty
Alfonse Muchy a na zámku v
Moravském Krumluvě jeho
monumentální
Slovanskou
epopej. V pražské Valdštejnské
zahradě jsou stále k vidění
rozechvívající obrazy Jakuba
Schikandera, 1855-1924, malí
ře generace Národního divadla,
malujícího siluety Hradčan či
staropražské motivy za osvětlení plynových lamp. Ti,
kteří přijedou do Nového Yorku
si také mohou přijít na své a
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Do Prahy
Airbusem A 310
Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu .

nejsrdečnější
letecká

V

Další informace obdržíte u Vašeho travel
agenta nebo kontaktujte přímo:

V

CZECH AIRLINES

společnost V
--------------- —---- - --- ------------- --- —--------- - -----

Suite 808, Austrália Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713
".

~---------------'S®’-------- ------- ----------- ~■......

-
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navštívit výstavu grafiky Josefa
Čapka v Českém středisku na
Madison Avenue.
-eští chovatele exotických
zvířat si nyní mohou pořídit
za 25 tisíc korun klokana dama,
který dorůstá do velikosti

C

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

Tel: 06 290 1386, Fax: 06 290 0006
hovně je také uložena část
archivu, který v melbournském
Hlasu domova shromáždil
František Váňa. Byl zde také
zpracován Katalog knih exilu
1948-1994.
Knihovna má v
evidenci asi sedm osmin exi
lové knižní produkce, stále ji
ještě chybí asi 400 publikací,
žádá tedy všechny, kteří mají
exilové tisky nebo znájí jejich
vlastníky, aby se ozvali.
portugalském Lisabonu je
instalována výstava "Sto
knih století". Z české literatury
je tam zastoupen román Ne
snesitelná lehkost bytí exi
lového spisovatele Millana Kundery. Samozřejmě tam nemů
že chybět dílo pražského genia
Franze Kafky a
na stropě
temné komory, návštěvník si
musí lehnout na lehátko, se
promítá dobový filmový šot o
opavském rodáku S. Freundovi. Po úniku z hitlerovského
Německa našel útočiště v
Přelouči spisovatel Thomas
Mann, jeho román Kouzelný
vrch platí za dílo století. Ve
stejné budově je otevřená další
výstava, tentokráte fotografii
motivicky zaměřených na vodu.
Mezi stovkami snímků jsem
tam viděl práce Josefa Sudka a
mnoho záběrů moří a pláží aus
tralských fotografů.
Melbourne se zahajuje kon
cem července filmový festi
val. Po několika letech je za
řazen mezi dvěmi sty filmů z 38
zemí i český film "Buttoners".
Jde asi o "Knoflíkáře" a festival
ová literatura o tomto filmu pí
še, že jde o šest filmových

V

šedesáti centimetrů a váhy 7
kg. Masožravého vačnatce ku
su líškového si mohou pořídit
za pouhých 15 tisíc korun. Zá
jem je také o australské ještěry,
ti přijdou levněji, modrojazyk
stojí kolem tří tisíc korun, varan
o něco více.
e Sydney přišla smutná
zpráva, že
tam zemřel
poúnorový exulant, vlastenec,
varhaník, dopisovatel exilového
tisku a přítel Kvartu Karel
Šindelář.
I BRI PROHIBITI se nazývá v
roce 1990 založená knihovna
- Praha 1, Senovážné nám. 2 která se soustavně věnuje pub
likacím 2. a 3. odboje a zpří
stupňuje knihy, časopisy a
noviny čs. exilu. V této kni-
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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.

V

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

povídek plných černého hu
moru a bizarních situací, ke
kterým přichází v tomto světě
plném
omylů, zvráceností,
náhod a zázraků.
září se koná v Praze v
rámci
svatováclavských
slavností mezinárodní festival
duchovního umění, bude zahá
jen ve Španělském sále
Pražského hradu kantátou
Krzysztofa Pendreckého Sedm
bran Jeruzaléma, pokračuje
pak synagogálními zpěvy v Ju
bilejní synagoze, hudbou pra
voslaví v katedrálním chrámu
sv. Cyrila a Metoděje, v
arcibiskupském
paláci
na
Hradčanech a v kostele sv. Ši
mona a Judy.
ražské
nakladatelství
Paseka připravuje dvanáctisvazkové "Velké dějiny zemí
Koruny české". Dílo má sloužit
jako spolehlivý zdroj poznání
naší země i jako obraz
současné úrovně českého dějepisectví. Jednotlivé svazky s
předpokládanou cenou vždy
mezi 500 a 600 Kč budou vy
baveny základním poznám
kovým aparátem, zevrubnou
bibliografií, bohatým obra
zovým a dokumentačním ma
teriálem a rejstříky. Celý soubor
má být dokončen do roku 2000.
V českých knihkupectví jsou
nyní běžně k dostání dvoudílné
české dějiny a dále historie
českého národa v datech.
Pražské nakladatelství Akadé
mia chystá k vydání knihu
Paula Johnsona "Zrození mod
erní doby", ve které autor

V
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PŘÍVĚSKY
Tradiční české

lvíčky
v 9 a 18 karátovém zlatě
nebo stříbře
je možné si objednat na tel:

9570 2152

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

Tel: 06 290 1516, Fax: 06 290 1755
zevrubně
probírá
velké
množství tématických okruhů,
které spojuje popisovaná doba
od roku 1815 do roku 1830.
Johnsonovy knihy vycházejí v
překladech na celém světě,
česky dosud vyšly jeho skvělé
Dějiny 20. století, Dějiny židov
ského národa a osobní konfese
Hledání Boha. Před časem
jsem se v této rubrice zmínil o
jedinečně zpracovaných ději
nách
Normana Daviese s
důrazem na slovanskou historii
- Európe, A History. Nyní si
můžete v melbournských knih
kupectví pořídit opět za
25
dolarů další mohutné dějiny
Evropy, které popisují klíčové
události od úlohy skotu v
minóské civilizaci až po vliv
dnešní psychoanalýzy a sta
vební kameny liberální společ
nosti - J.M. Roberts, The Penguin History of Európe. Před
nedávném vyšlo od téhož au
tora - téměř tisícistránkové dílo
The Penguin History of the
World.
ustrálie je v ČR oblíbená
dokonce i u paštičkářů, tak
se říká cestovatelům, kteří si na
toulky po světě berou sebou
proviant a když pak dorazí k
našim břehům zlobí se, že
salámy a klobásy skončí v
koších na letištích. Tak to také
přiznal článek popisující v ča
sopise Vlasta výpravu Amfory rozuměj Amatérské fotbalové
rarity do Austrálie, na Nový Zé
land a do Thájska. V Sydney a
jinde hráli kopanou a pět do
provázejících zpěvaček v čele
s Jiřinou Bohdalovou a Helenou

A

Vondráčkovou pořádalo kon
certy. Úspěchy jiného druhu si
v českýchc luzích' a hájích
získává australský všehoj,
dovážený Tee Tree Oil, který
podle celostránkových inzerátů
tam léčí vše počínaje nádchou
a konče osvěžením ochablých
údů. Dozvěděl jsem se také, že
se vyrábí z listí pravého austral
ského čajovníku, primář dět
ského oddělení nemocnice na
Homolce dokonce píše, že jde
o "olejíček australského ča
jového stromu".
Při této
příležitosti také vyjevuji další
pro mne nová česká slova, ten
kdo
čajovníkový
preparát
dováží je v balíku, to znamená,
že disponuje neomezenými fi
nancemi, takže si může dovolit
každý večer mecheche, což
značí nákladnou zábavu či
párty a ta je pak definitivně
vyšúrovaná, případně vyšůrovaná.Před časem jsme se
dozvěděli, že Austrálie se stala
středem
hněvu
Lenky

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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Kořínkové, která jako herečka
emigrovala do Sydney, kde ji
pohříchu
nebyla
okamžitě
svěřena filmová či televizní
velkorole a milá Lenka prodá
vala v potravinářském ob
chodě. Jakmile spadly bolše
vické okovy, Lenka se vrátila do
Prahy, kde místo na prknech,
která znamenají svět, píše
kuchařské knihy, na kontě již
má čtyři a připravuje další, ten
tokráte o Austrálii. Dovídám se,
že i řada dalších herců a
hereček napsala či píše jak
vařit, pak v divadlech asi hrají
kuchaři a kuchařky.
por o českou skrytou církev
stále trvá a obnažuje prob
lémy katolicismu. 18 katolic
kých kněží, kteří byli tajně
vysvěceni během komunistic
kého režimu a kteří byli ženatí,
byli
minulý rok oficiálně
včleněni do řeckokatolické
církve a tím Česká biskupská
konference v podstatě pova
žuje otázky spojené se skrytou
církví za vyřešené. Několik
desítek duchovních skryté
církve stále zůstává neza
řazeno a kardinál Vlk je včetně
biskupa Fridolína Zahradníka
prohlásil za laiky, což následně
podpořil
Giovanni Coppa,
apoštolský nuncius v ČR. F.
Zahradník je biskupem 28 let a
odporuje takovému přístupu. Je
přesvědčen, že tajná svěcení,
Vatikán jim říká "sub condi
tionem", jsou platná.
tanislav Berton ze Sydney,
který se léta zabývá dějinami
Druhé světové války, poslal
Kvartu svou novou, třiceti-

S

S

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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stránkovou studii
"Beneš a
Hácha - před válkou, za války a
po ní". Pro náš časopis je k
uveřejněni příliš rozsáhlá, pro
vážné zájemce je však k dis
pozici.
židovské museum v Praze
fcnavázalo na dřívější úspěš
nou putovní výstavu po Spo
jených státech a připravilo ex
pozici asi 250 sbírkových před
mětů, které poslalo na nový
Zéland a do Austrálie. Zájemci
v Sydney a Melbourne tak
mohli vidět díla synagogálního
umě-ní, kultovní předměty spo
jené s židovskými svátky i
každo-denním životem a pak i
fotografie,
kresby a obrazy
připomínající
osud
českých
Židů za naci
stické okupace.
■iivot
ČeŽIDOVSKÉ
£c h o a u s MUZEUM
PRA H A

tralanů, austral
ská
flóra
a
fauna,
sportovní
tradice,
zlatoko-pectví, feminismus a
kulinářské zvyklosti jsou témata
cestopisu ostravského autora,
který
popisuje
světadíl
protinožců - Karel Franczyk
"Jak si žije Austrálie", nakl.
Oldag, Ostrava, 1997, str. 147,
barevné fotografie. Knížka

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

může sloužit i jako turistický
průvodce, obsahuje různé rady,
I jak vařit v buši, důležité adresy
atd. Publikace manželů Špillarových
"Austrálie pouští a
pralesem" nakl. SH Progress,
Jablonec n/N, 1998, str. 141, Kč
310, je velkoformátová a ob
sahuje řádu slušných fotografií,
i když mnoho z nich se opakuje,
např. Dvanáct apoštolů z něko
lika pohledů, ráno, v poledne,
večer apod., autoři zřejmě mají
rádi efektní východy a západy
slunce, které ale nejsou z po
pisného hlediska tak důležité.
Text knihy se mi zdál na mnoha
stránkách spíše banální, např.
nic neříkající rozhovory mezi
řidičem a posád-kou auta o
pneumatikách, místopisné a
demografické informace o Aus
trálii jsou více méně kusé.
Nicméně jde o docela slušnou
knihu o našem kontinentě na
psanou českým perem. Stále
mi chybí publikace - práce
někoho z nás, kteří zde žijeme
a známe místní a životní
podmínky lépe než krátkodobí
turisté. To se také týká knížky
rutinovaného spisovatele a pro
třelého cestovatele Oty Ulče
"Naši mezi protinožci", nakl.
Faun, Praha, 1998, str.170, Kč
119. Autor ani nakladatel se
nezmiňují, že jde vlastně o

MClßOURNC CHCRPCST CARS
127 KEYS ROAD, MOORABIN

přepracovaný cestopis, který
vyšel před dvaceti či kolika lety
u Škvoreckých v Torontu.
ávštěvníci Národního domu
v Melbourne si jistě všimli
nově instalované umělecké
výzdoby v předsálí. Jde o mon
umentální 4mx1.8m velkou
dřevořezbu sochařky Evy Volné
"Praga Caput Regni", moderně
pojatou vizi Hradčan. Domní
vám se, že toto dílo, které bylo
v Austrálii instalováno na něko
lika výstavách, kde poutalo
značnou pozornost, si konečně
našlo správné místo - v českém
společenském prostředí. Pro
zajímavost dodávám, že Eva
Volná, která nyní žije v Mel
bourne, byla hrabětem Kinským pozvána k účasti na
sochařském symposiu v srpnu
tohoto roku ve Žďáru nad Sáza
vou na Českomoravské Vyso
čině. Tohoto pracovního a
tvůrčího setkání se
dále
zúčastní jedna sochařka z
Prahy a další čtyři evropští a
američtí umělci.
IP

N

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - HYMANS SOLICITORS
* Trafic offences
* Criminal Law
* Hearing Loss
* Personal Injury
* Workers Compensation * Wills and Probates
* Business Law
* Liquor Licensing

•
•
•

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.

* Family/Business Trusts

* Finance & Mortgages
* Conveyancing (fixed prices)
* Insurance Litigations

První porada zdarma
Česky mluvící právnická - Petra Moravek BEc.LLB.

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

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

Office also at 450 Williams Street, Melbourne, 3003 by appointment only.

Vysílám slovenského rozhlasu každou neděli v 22:00 na 93.1 FM
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Valná hromada
23. srpna 1998
Národní dům, 497 Queensberry Street, North Melbourne

r

PROGRAM:
12.00 Slavnostní oběd
14,00 Valná hromada

>

Zahájení
Zápis z minulé Valné hromady
Zpráva odstupujícího výboru
Udělení absolutoria
Volba členů výboru
Stanovení příštích příspěvků
Volné návrhy
Cena oběda $ 15.00, místa rezervujte u sestry Kollárové na tel: 9744 1691.
Volby nového výboru na Valné hromadě se mohou zúčastnit pouze členové
Sokola Melbourne lne. se zaplacenými příspěvky na rok 1997/98.

Členské příspěvky - $ 15.00. Členské příspěvky pro důchodce - $ 8.00,
Členské příspěvky pro rodinu - $ 23.00.
ČLENSKÁ SCHŮZE, na které se navrhuje nový výbor pro schválení
Valnou hromadou se koná
v úterý 28. července v 8 hodin večer v Národním domě.
Všichni členové Sokola Melbourne lne. jsou vyzváni k účasti.

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

BOHEMIA TRAVEL

IVO NOVÁK

24 HODINOVÁ SLUŽBA
13 Gifford Avenue, Ferntree Gully

MOBILE: 015 369 211
Shop: 9758 8854

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

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

8

vart

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

Zprávy z domova
převzaté z internetu na adrese:
http://ctk.ceskenoviny.cz
Představy o vládě Havlovi
nevyšly
Praha- Prezident Václav
Havel se musel rozloučit se

všemi svými představami o
tom, jaká vláda by po volbách
měla zasednout do pražské
Strakovy akademie. Kabinet na
rozdíl od jeho kalkulací
nepovede ani předseda lidovců
Josef Lux, ani v něm neusedne
jako ministr zahraničí Josef
Zieleniec. Podobný osud potkal
i jeho přání, aby se do vlády
dostaly spíš mladší tváře.
Místo toho je Havel postaven
před dohodu dvou nejsilnějších
stran, podle níž vládu sestaví
jen sociální demokracie. Nový
kabinet tedy pravděpodobně
povede Miloš Zeman a o
mladého politika v ní sotva
zavadí. Podle všeho to totiž
bude vláda s nejstarším
věkovým průměrem od dob
pádu komunismu. "Pan prezi
dent mně skutečně v počátcích
vyjednávání navrhl, abych
místo ministra zahraničí nabídl

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

COOL
Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

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

man hodlá sestavit menši
novou jednobarevnou vládu
opírající se o toleranci
poslanců ODS, neskrýval, že si
vládu představoval jinak.
"Jednání o vládě v čele s Jose
fem Luxem a podporované
Unií svobody nevedla k
úspěchu, což mě mrzí,"
oznámil Havel. Prezidentův
politický poradce Jiří Pehe
včera poznamenal, že prezi
dent není z představy jedno
barevné vlády ČSSD rozm
rzelý: "Pan prezident proti
takové vládě nic nemá. Byl by
však raději, kdyby se podařilo
sestavit vládu většinovou."
JIŘÍ KUBÍK, JAN PERGLER

Josefu Zieleniecovi. Podle
něho by to mohlo údajně zajis
tit toleranci poslanců Unie svo
body pro tehdy zvažovanou
vládní dvojkoalici ČSSD a li
dovců," potvrdil Havlův zájem
na Zieleniecově účasti ve
vládě předseda sociálních
demokratů Zeman. Nejenže
Havlův záměr nakonec
nevyšel, ale navíc se ukázalo,
jak špatně odhadl názor Unie
svobody. Jakmile Zeman se
Zieleniecem na unii vyrukoval,
dostal košem. "Ani členství
pánaboha v koalici se sociální
demokracií by stanoviskem
Unie svobody nepohnulo,"
prohlásil tehdy předseda
poslanců unie Vladimír Mlynář.
Když se Havel zklamal v unii,
stále ještě věřil alespoň tomu,
že se mu vyplní další přání:
Josef Lux premiérem. "Ještě
počátkem tohoto týdne prezi
dent řekl předsedovi sociální
demokracie: Doufám, pane
předsedo, že ve čtvrtek mi
oznámíte složení vlády v čele s
Josefem Luxem," řekl včera
místopředseda ODS Miroslav
Macek.
Macek se přitom odvolává na
slova Miloše Zemana při dojed
návání dohody mezi ČSSD a
ODS. Zeman včera tuto infor
maci nepopřel. Řekl, že
zpočátku Luxovi funkci pre
miéra sám nabízel, z toho zře
jmě prezident vycházel. Jak
mile se prezident ve čtvrtek
seznámil s tím, že Miloš Ze

ZONE

REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce, prodej
chladících zařízení

Petr V. Kubásek,
I

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

ODS navrhla Klause na
šéfa sněmovny
Praha (ČTK) - Politické
grémium ODS včera navrhlo
předsedu ODS Václava Klause
na funkci předsedy Poslanecké
sněmovny a vyzvalo jej, aby
tuto kandidaturu přijal.
Místopředsedkyně strany
Libuše Benešová na tiskové
konferenci současně
zdůraznila, že žádný orgán
strany se nezabýval a nezabý
vá úvahami, kdo by měl obsa
dit funkci předsedy Senátu. "K
převolbě funkce předsedy
Senátu dojde až po
listopadových volbách, kdy v
souvislosti s předchozími doho
dami dojde i k výměně ve
funkcích všech ostatních
orgánů Senátu," uvedla
Benešová. Zároveň odmítla
spekulace, že by to měla být
právě ona, kdo v čele horní
parlamentní komory vystřídá
dosavadního předsedu Petra
Pitharta. "Takové úvahy jsou v
tuto chvíli velmi předčasné,"
řekla Benešová. Klausova
strana si zajistila obsazení míst
předsedů Poslanecké sně
movny a Senátu smlouvou se
sociální demokracií.

Zahradil: KDU-ČSL má

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

strach ze šetřeni skandálů
Praha (km) - Poradce
předsedy Občanské demokra
tické strany Václava Klause
Jan Zahradil včera obvinil Luxovu lidovou stranu, že útočí
proti dohodě mezi ČSSD a
ODS, protože se obává akce
čisté ruce na ministerstvech
zemědělství a obrany. KDUČSL ztratí po nástupu vlády so
ciálních demokratů v těchto re
sortech svůj dlouholetý vliv.
Nad obranou a zemědělstvím,
jimž dlouhá léta šéfovali právě
představitelé KDU-ČSL, se
dodnes vznášejí podezření z
korupce a nelegálního finan
cování lidovců prostřednictvím
vojenských zakázek či dotací
pro zemědělce. "Jsem
přesvědčen, že nervozita
především KDU-ČSL nad jejím
odchodem do opozice pramení
i z obav, že její působení na
obou zmíněných minister
stvech by se mohlo stát před
mětem důkladného prozkou
mání nové vlády," uvedl
Zahradil. Klausův poradce k to
muto závěru dospěl, když
reagoval na oznámení
předsedy ČSSD Miloše Zem
ana, že jeho budoucí vláda
bude prošetřovat všechny
sporné privatizační projekty z
minulosti. "Doporučuji panu Ze
manovi, aby tato vláda zahr
nula do zmíněné aktivity i rozkrytí činnosti některých minis
terstev, zejména zemědělství a
obrany. Mnohé případy, které
odůvodňují podezření z
neprůhledných finančních toků,
sporného nakládání se státními

penězi a potenciálních ko
rupčních skandálů právě na
těchto dvou ministerstvech,
byly v minulosti podrobně medializovány," uvedl Zahradil.
Předseda lidovců Josef Lux
řekl, že jeho lidé žádnou ner
vozitou netrpí a’případných
šetření se neobávají. "My jsme
byli nejkontrolovanější stra
nou," řekl ČTK Lux.
"Předpokládáme, že bude-li
něco sociální demokracie
prošetřovat, bude to šetření po
dle zásady padni komu padni,"
reagovala pak mluvčí lidovců
Eva Rolečková.

Seriál voľby prezidenta mal
včera další diěl
SME 10.7.98
Nekonečný seriál voľby prezi
denta včera pokračoval ďalšou
neúspešnou kapitolou. V po
radí už desiaty občan Sloven
ska včera predstúpil pred
poslancov. Účasť viacerých
členov vlády dokonca naznačo
vala, že šance koaličného kan
didáta O. Tomečka sú priaz
nivé. Do snemovne krátko pred
10.00 h vstúpili postupne vicepremiérka Tóthová, ministri
Mráz, Zlocha, Jasovský, Bisák,
Cagala, Tkáč, Slavkovská,
Hudec, Krajci, Maxon a Javorský. Na predchádzajúcich
kolách voľby prezidenta sa ani
raz nezúčastnil premiér V.
Mečiar. Neprišiel ani včera.
„Som slobodný človek.
Rozhodol som sa, že dnes sa
zúčastním voľby,“ povedal
SME minister práce V. Tkáč. K
poznámke, či účasť ministrov v

vart 9

snemovni bola prianím pre
miéra, keďže predtým vláda o
voľbu hlavy štátu nejavila záu
jem, podotkol: „Nemyslite si, že
potrebujeme na všetko pokyn.“
Po prvom skrutíniu včerajšieho
piateho kola bolo počas
obedňajšej prestávky badať op
timizmus na viacerých koal
ičných poslancoch. „Je to
slušný výsledok,“ komentoval
86 hlasov pre Tomečka
poslanec Cuper a vyjadril
vieru, že štyri hlasy potrebné
na dosiahnutie potrebného ús
tavného kvóra „sa nám podarí
ešte získať“. Na otázku, akým
spôsobom, či aj materiálnym,
J. Cuper odvetil: „Materiálnym
určite nie. My sme ústupky uro
bili, a tie neboli ľahké ani pre
nás.“ Vzrušenie medzi poslan
cami, novinármi a hosťami na
balkóne snemovne nastalo
počas opakovanej voľby medzi
14.00 a 15.00 h, pretože len
rozdiel štyroch hlasov v prvom
hlasovaní delil O. Tomečka od
prezidentskej stoličky. V roko
vacej sále sa vytvorili počas
opakovaného hlasovania
koalično-opozičné hlúčiky
poslancov a živo diskutovali.
Azda najväčší diskusný klub sa
vytvoril pri poslaneckom kresle
F. Mikloška. Obklopili ho
poslanci SNS V. Moric, J.
Prokeš, poslanci HZDS J.
Ducký, J. Rea, P. Brňák.
Slovenský parlament už od
januára 1998 vyvíja úsilie o zv
olenie hlavy štátu, jeho pokusy
sú však márne.
IGOR STUPŇAN

SUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS SUPPLIES

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

Telefon: 9758 6100

PI: 9557 4199, 9557 3813
Fax: 9557 4924
378 Centre Rd. Bentleigh 3204

BENTLEIGH PAINT SPOT

1013 vart

Každý čtvrtek v Národním domě-

odpolední káva a zákusek.

Kolotoč života
D. Jana Diakovská

Když jsem byla malá, často jsem se divila
proč babička - v mých očích stařičká se o všechno tak starala.

Potom přišla řada na mne,
vychovat svoje děti řádně a s životem se potýkat.

A taď, kdy moje vlasy šednou a síly mého těla
slábnou,
vidím jak vlastní dcera - sama dítě ještě včera je dokonalou maminkou.

Jako mladé děvče, obddivovala jsem s maminkou Život jde dál svým neúnavným krokem
ve stálém kole práce, chudinku a lidé navštíví jen skokem že si se vším rady věděla.
každý svým pokolením - jeho kruh.

----- ———————-*
DODATEK - po naší zprávě o činnosti českého diplomata RNDr J.
Suchánka se ozvalo několik jeho přátel s ostrou kritikou Kvartu a mne
osobně. Byl jsem upozorněn, že jsem nezkontroloval pravdivost
tvrzení českých novin a televize, a že Australské listy se o aférách
českého diplomata nezmínily. Považuji za povinnost Kvartu předávat
krajanské komunitě informace o všem - tedy i o věcech, které nejsou
příjemné. Bohužel náš měsíčník nemá finanční základnu umožňující
detailní prošetření přebraných zpráv. Můj osobní komentář, týkající se
odrazu jednání pana Suchánka na českou komunitu stále platí. Kvart
ztratil inzerát a já několik přátel. Uchování dobrého jména Kvartu
považuji za důležitější. Pokud se ukáže,že pan Suchánek byl obviněn
nesprávně, budu první, kdo se mu omluví.
Pavel Pospíchal

S fdubokým smutkem
oznamujeme., ze nás
navždy opustit
pan

Ť
dVitfiam ‘Doíejší
(( v

Vážení krajané,
dovolte mi, abych vám s hlubokým zármutkem
oznámil, že dne 21. 6. 1998 náhle zemřela paní
ing. Irena Mráčková, konzulka Generálního
konzulátu České republiky v Sydney. Paní
Mráčkovou budeme postrádat nejen zde na gen
erálním konzulátu, ale bude chybět i krajanům, u
kterých byla oblíbena pro svoji vstřícnost, ochotu
a snahu pomoci.
Ivan Záleský
generální konzul
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.
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řezníka uzenar ■
bude vždy
v n ašich srdcích jako
příteli a učitet

S hlubokou soustrastí
rodina ‘Kandusová

Vyučujeme
hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.

MARTIN VÁŇA

(B.Bus) accountant
Level 2, 55 Swanston St.
MELBOURNE 3000

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

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
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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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7. srpna:
Hlavní film: Slunce, seno, jahody...
Dary na Sokolský list:
M. Kopecký
L. Jančárová
S. Jiří
K. Bareš
Anonym
M. Schimana
Anonym
D. Klusáček
B. a V. Šebek
M. Marik
J. a M. Vogt
P. Unger
L. Berton
F. a J. Fialka
J. a M. Tesař
P. Jamcar
J. Smítka
F. Beneš
Anonym
R. a J. Griss
V. Pott
Z. a R.M. Vankat
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20
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20
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20
50
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20
20
50
20
20
20
20
25
50
25
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21. srpna:

Hlavní film: Slunce, seno, pár facek...
Začátek ve 20:00 hod., vstupné 2,-

Lehká večere, k dostání v horním sále.
Tamtéž pro nekultúrni
šach, hraní mariáše nebo kulečník.
K. a B. Horák
Anonym
E. Volny
L. Kurz
S. Spáčil
F. Bořil
A. a K. Graf
J. Staněk
M Sadil ková

30
20
20
20
20
20
14
12
15
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| Odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem na:

! Sokolský list:
| Národní dům:
| Jiné dary:

L. a M. Kubát
M. Vaňková
M. Glisic
L. Česlar
V. Wágnerová

24
22
50
20
20

Všem dárcům mnohokrát
J. Kollárová
děkujeme.
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$.....................

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

Předem děkujeme za podporu 1
Kvartu a Národního domu. Bez I

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

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

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

|
j

I Číslo domu a ulice:.............................................
I
I
| Město:..................................... , Stát:............... , Směrovací číslo:............ |
L—______________________________ _______________________ — J
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V neděli 16. srpna
v pravé poledne

Zabijačková polévka,
domácí jitrnice, jelítka,
k zapití české pivo.
Jablkový závin.
Nakupte si domů.
Národním domě, 497 Queensberry Street, North Melbourne.

Annenská zábava
-V ' 7 U

v sobotu 1 .srpna v 9(árodním domě-.
9Íraje

STUDIO 4,

Ľecere ($13) v Horním sále.

Vstupné $10
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