Melbournský

vart
K
Čtěte na straně:
3-

Čechy snů...

5-

Odtud odjinud

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

První dny okupace Československa před třiceti lety

10 - Vepřové hody
10 - Pouť na Šumavě

11 - Sokolské zprávy

12 - Zábavy
Kresby z 68 roku: V. Renčín,
J. Vyčítal, K. Trinkiewitz

O VLASTI

PO TŘICETI LETECH
Po téměř třech desítiletí v Aus
trálii se mne stále zdejší spolu
občané ptají, zdali
nepo
strádám zakořenění v domo
vině. Je to patetická otázka,
která mne obtěžuje, čekají asi
na odpověď, že se zde stále
cítím vykořeněn, že mi nikdo
nerozumí, že mne všichni
přehlížejí a že mnou cloumá
jediná touha - vrátit se do mé
rodné země. V očích Austra
lanů jsem asi stále člověkem
vykořeněným a bez domova.
Moje odpověď je zmate.
"Nejsem ozdobná květina a tak
žádné
kořeny
nepotřebuji,
překážely by mně při mém
putování různými jazyky a kul
turami". Nepotřebuji ani vlast.
Přiznám se, kdyby se mne po
narození Stvořitel zeptal, chci-li
být narozen v Brně na
Babákově náměstí a jestliže si
za svou mateřštinu hodlám
zvolit brněnskou češtinu, tak
bych po trpkých zkušenostech s
vlastí v roce 1938, 1948 a 1968
odpověděl, Bože smiluj se nade
Pokračování na str. 2

PRAHA 17.srpna (ČTK)Před třiceti lety, v noci z 20. na 21.srpna vstoupila do Československa
vojska pěti států Varšavské smlouvy jako internacionální pomoc proti
"kontrarevoluci" v ČSSR. Do 28. září 1968 bylo v důsledku invaze usmr
ceno 82 čs. občanů a dalších téměř 300 zraněno těžce a přes 500 lehce.
ČTK přináší přehled událostí prvních dnů okupace:

20. srpna - kolem 23:00 vojska SSSR, Polska, NDR, Maďarska a Bulharska
překročila hranice Československa a obsadila většinu důležitých měst.
Invázni vojska, která tvořilo v prvním sledu 100 000 vojáků, 2300 tanků a
700 letadel, se postupně rozrostla na 750 000 cizích vojáků a 6000 tanků.
21. srpna - ministr obrany Martin Dzúr vydal rozkaz, aby armáda nekladla
odpor (vztahoval se i na SNB a Lidové milice). - kolem jedné hodiny ranní
přijalo předsednictvo ÚV KSČ provolání, že vojska přišla bez vědomí
čs.představitelů, intervenci označilo za akt odporující mezinárodnímu právu
a vyzvalo občany ke klidu; proti hlasovali Vasil Biíak, Drahomír Kolder,
Oldřich Švestka a Emil Rigo;
- přes noc obsadili sovětští vojáci budovu ÚV KSČ, rozhlasu i pražské
studio televize; před rozhlasem zemřelo 15 lidí.
- sovětští důstojníci za asistence StB zatkli v budově ÚV KSČ prvního
tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka, předsedu Národního shromážděni
Josefa Smrkovského, předsedu ÚV Národní fronty Františka Kriegela a
člena předsednictva a tajemníka ÚV KSČ Josefa Špačka. Večer byli spolu
s Oldřichem Černíkem eskortováni na území SSSR;
- přesně v poledne zastavila dvouminutová protestní stávka veškerý pohyb
v ulicích Prahy;
- velitel spojeneckých vojsk v Praze generál Veličko vydal zákaz nočního
vycházení a veřejných shromážděni;
22. srpna - krátce po 11:00 začal v Praze-Vysočanech zasedat mimořádný
14.sjezd KSČ; zvolil nový ÚV a Dubčeka prvním tajemníkem. Odmítl
porušení suverenity ČSSR a žádal okamžité stažení cizích vojsk;
23. srpna - vyvrcholením lidového odporu proti intervenci byla protestní
generální stávka od 12:00 do 13:00. Na výzvu rozhlasu lidé strhávali názvy
ulic a čísla domů a přemalovávali orientační tabule na silnicích i v obcích;
24. srpna - v Radě bezpečnosti OSN odsoudil ministr zahraničí Jiří Hájek
vojenskou okupaci Československa;
31.srpna - zasedání ÚV KSČ přijalo moskevský protokol a provedlo četné
kádrové změny a postavilo se za program normalizace.
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»Jsem úzce spjat s touto zemí... Prožil jsem v ní chvíle zlé i ty horší.«

mnou a přiveď mne na svět v
Toskánsku nebo v Kalifornii a
kdyby bylo po mém, tak v Mel
bourne.
Od narození jsem měl se svou
vlastí jen problémy.
Vlast mne zklamala, zradila a
zatratila . Slibovala mi hory doly,
jako chlapce mne nechala na
holičkách a když jsem dospěl,
prohlásila mne za třídně ne
spolehlivého a pak dokonce za
nepřítele lidu. Urputně trvala na
tom, abych budoval socialistický
ráj. Požadovala věrnost a k
ničemu ji to nezavazovalo. Má
vlast mne neuchránila před
zločinci formátu Adolfa Hitlera
nebo J.V. Stalina a jejich
českých přisluhovačů. Nikdy mi
nezajistila svobodný život. Od
roku 1938 jsem se ve vlasti
nikdy necítil v bezpečí a od roku
1948 mi lámala páteř.
Být doma v Austrálii po třicet let

STAMPS & COINS

pro mne znamená více než
vlast, po prvé v životě jsem
mohl svobodně zvolit, kde budu
doma. Asi před třemi lety
navštívil Melbourne slovutný
umělec a při rozhlasovém roz
hovoru stále zdůrazňoval, jak
byl za bolševika pronásle
dovaný a ponižovaný. Na
otázku, proč tedy neodešel do
exilu pateticky prohlásil, že bez
Prahy nemůže žít, že nabírá sílu
pohledem na její stově-žatou
siluetu a z jara nadechováním
vůní lípy kvetoucí.
Tato slova mohou znít někomu
velmi vznešeně, ale není takový
pathos ve skutečnosti jen výraz
skrytého strachu před velkým
kouzelným světem za hranicemi
vlasti, nezalezl tento člověk do
klína vlasti jen proto, že neměl
dost odvahy se prosadit mimo
něj.
Austrálie, moje nová cizo

Peter Strich

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.

tel: 03 9661 2945

jazyčná domovina, nemá ke
mně žádnou zvláštní nebo větší
odpovědnost než ke svým ostat
ním občanům. Integraci nelze
vynutit zákony, soucitem či multikulturalismem, jestliže se
někdo jednoduše nedomluví an
glicky, staví se sám do ofsajdu,
není mu pomoci.
Své nezdary, a kdo je nemá,
nehodlám převalit do zodpo
vědnosti australského zřízení.
A na druhé straně, jestliže se
český emigrant promění v
náhražkového Anglosasa, jest
liže se chová angličtěji než ostatní Australarri, dobře mu tak.
Český národ může být v tomto
případě rád, že se takového
hňupa zbavil, a co si s ním
počnou Australani, to už je jejich
problém. Od společnosti, ve
které žiji, neočekávám žádné
vyznání lásky, chci zde žít tak,
jak tady žije můj soused - Aus
tralan.
Opustíme-li vlast, dobrovolně
nebo nedobrovolně, ztratíme
mnoho, nikoliv však všechno.
Austrálie nám však mnohé
nahradí.
Slýchávali
jsme
"opustíš-li mne, zahyneš, ale já,
tvá vlast, nezahynu". Poopravil
jsem - mnozí tě vlasti opustili,
aby
nezahynuli,
abys
je
neudusila.
Miluji vlast, ale již nedopustím,

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři

•

ZNÁMKY

•
.

MINCE
MEDAILE, ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ

• MUDr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz

•
•
•
•

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

Na ^ohjj, Canterbury Rd. a Heatg^r^lg ^d.

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
Sobota

9:00-17:00

Neděle ® 9873 301610:00-13:30
Pondělí-Pátek 8:30-20:00
Sobota9:00-13:00
Neděle10:00-13:30
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aby si osobovala právo rozhodovat o mně a za mne. Je to právě
třicet let, co útočné napadení vyvolalo národní katastrofu a způso
bilo, že statisíce Čechů a Slováků opustilo vlast. Byl jsem jedním z
nich. Během nedávného pobytu v České republice jsem byl
dotázán, kde a jak stojím po takové době. Odpověděl jsem, že se
stále cítím Čechem - na 99 procent a to zbývající do sta dělá rozdíl.
Miloš Ondrášek

Čechy snů a skutečností
Před měsícem jsem na
dotaz kdy zase pojedu na
návštěvu do ČR odpověděl, že
rozhodně ne v tomto tisíciletí.
Člověk míní a pán Bůh mění.
Odjel jsem dvacet čtyři hodin po
zprávě, která mi nedala na vy
branou.
Ve svých 23 letech jsem
opouštěl republiku poprvé v
roce 1968 - době vzácné tím, že
lidé k sobě cítili pouto zrozené z
prožitého společného neštěstí.
Rozhodnutí závodního výboru
matky strany zakázat mi
dokončení
pátého
ročníku
průmyslovky, a odůvodněné ne
dostatečně kladným přístupem
k socialistickému zřízení, byl
první vlaštovkou normalizace,
na kterou jsem v průběhu let
zapomněl.
Po druhé jsem byl v
Československu v roce 1990.

Zase tam bylo nadšení, ten
tokrát z budoucnosti a národ byl
opojen vidinou svobody bez
přívlastků a podmínek.
V 97. roce jsem se vrátil do
republiky naivně věřící v trvan
livost a cílevědomost přec^šlého nadšení. Byl jsem
ovlivněný komunistickou propa
gandou, v které jsem vyrostl, a
kterou naše malé emigrantské
dušičky ještě upevňovaly. Pro
pagandou o zla
tých českých ru
čičkách a skvě
lých mozcích na
šeho národa. Pro
to byla moje třetí
návštěva
tako
vým zklamáním.
Očekával jsem,
že všechny klady

demokratické společnosti si náš
takřka mythický národ osvojí,
zatímco těm, ne tak kladným
jevům západní společnosti ve
které jsme si zvykli žít, se s
obratnosti sobě vlastni vyhne.
Pravý opak byl pravdou. Šeď a
špína socialismu zůstala nejen
patrná všude, kde byla předtím,
ale také na myslích a charak
terech lidí. Ti, kteří se domní
vali, že naráz budou bohatí se
všemi výhodami bohatců, ale
bez povinností svobodných
občanů, procitli. Vláda, která se
jako fackovací panák kymácela
pod ranami nově objevených
podvodů a korupce, byla viněna
z nezájmu nad rozdělením ná
rodního majetku bývalým komu
nistům a estébákům. Česká ko
runa se řítila do záhuby. Převlá
dal panický strach z budouc
nosti. České výrobky byly z

Do Prahy
Aifbusem A 310
Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu .

nejsrdečnější V
letecká V

společnost 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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velké části hluboko pod
průměrné kvality a českým
mozkům se pouze podařilo
vymyslet jak beztrestně okrást
bližního.
Na dnešního návštěvníka
působí Česká republika jiným
dojmem. Lidé v ní žijící si uvě
domili, že dlouhodobá vláda
jedné strany není pro vývoj a
růst země dobrá. Vláda, která
neznala výraz „špinavé peníze“,
která odsunula sociální prob
lémy na slepou kolej a která
nadržovala nepoctivým charak
terům, musela být odstraněna.
Obsazení ministerských židlí
sociální demokracií napraví ty
nejkřiklavější chyby předchozí
vlády. Je samozřejmé, že nová
vláda bude také dělat chyby. Za
čas budou nové volby a ten
tokrát volič použije práva zvolit
vládu pro sebe nejvýhodnéjší,
beze strachu z komunistického
strašáka.
Lidé, s kterými jsem se
setkal byli většinou přívětiví, v
obchodech ochotní a na ulicích
slušní. Nevím kam se všichni ti,
které jsem potkával v 97. roce
poděli. Neměl jsem pocit
stálého nebezpečí dokonce ani
vu
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Hledám spolehlivou a
upřímnou ženu, která by
měla zajem se starat o
zdravotně postiženou
starší paní.
Podmínky podle dohody.
Volejte 9882 1046

v noci v druhém vagónu tram
vaje. V Praze, Brně i v malých
městečkách rostou moderní
továrny, natřené veselými bar
vami s upraveným okolím. Nová
dálnice z Mikulova do Brna je
přesnou kopií dálnice kdekoliv v
Austrálii. Obchody jsou zá
sobeny stejným někdy i zají
mavějším zbožím než zde.
Středy měst jsou vkusně up
ravovány, ulice nově dlážděny,
domy omítány a jejich střechy i
s věžičkami nově pokryty bez
zdánlivého ohledu na náklady s
renovacemi spojenými.
Vešel jsem do domu, který
znám z dětství jako ošklivou
napůl zbouranou barabiznu.
Dům byl opraven zvenčí a uvnitř
chodba obložená mramorem,
na zdech ve zlatém obložení
namalovány obrazy ze života
nějakých světců. Napadlo mne
směšné přirovnání. Jako když
se čistí cibule, slupku po slupce
se odhaluje jádro. Je pravda, že
při odkrajování neužitečných
kořenů a vršku někdy tekou
slzy. To patří k věci. Na zpáteční
cestě na letiště jsem si uvě
domil, že oslavovaná Vídeň se
už od českých měst moc neliší.
Zlaté české ručičky - ty se
připomínají jenom občasným
teroristickým výbuchem. O ex
portu českého „knowhow“ jsem
se dočetl ve Slovo 23. 6. 1998 Tunel po česku postihl i

Casio
TOKIO/PRAHA (čtk, rop) - Kla
sický český tunel postihl v min
ulých dnech i přední japonskou
společnost Casio, podnikající v
elektronice, u nás známou

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

především svými kalkulačkami.
Představitelé firmy odhalili
nelegální převod finančních
prostředků za zhruba 30 miliónů
dolarů na třetí osoby. Chybějící
částka by mohla společnost
uvrhnout do ztráty až dvou mili
ard japonských jenů. Jeden z
bývalých členů jejího vedení,
zodpovědný za financování,
zfalšoval finanční výkazy a bez
svolení představenstva převedl
zmíněnou částku postupně z
několika
účtů,
které
má
společnost
v
amerických
bankách. Z dosavadního in
terního šetření vyplývá, že
zmíněný muž je pravděpodobně
jediným z vedení Casia, který
na podvodu participoval, jeho
komplic zřejmě zaměstnancem
firmy nebyl. V současné době
■ probíhá další šetření celého pří
padu, o kterém již byla infor
mována japonská i americká
justice.
České noviny se učí nazývat
podvodníky a jejich komplice
správným jménem, aspoň ty
zahraniční. U nás to jsou stále
podnikatelé, ale i na ty snad
jednou dojde.
Češi si uvědomují, že až na
výjimky nejsou ani nejkrásnější
ani nejchytřejší, a také že až na
výjimky nejsou ani nejhloupější
ani nejošklivější na světě, a že
spokojenost se nedá koupit. Ta
se získá respektem k ostatním
lidem v příjemném a bez
pečném prostředí, které si sami
musí vytvořit.
Pavel Pospíchal

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
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aní Margaret Adamsonová
byla jmenována novou aus
tralskou velvyslankyní pro Pol
sko a Českou republiku, sídlo
zastupitelského úřadu je ve
Varšavě. Koncem července
navštívila Národní dům a měla
rozhovor zaměřený na českoaustralskou
spolupráci
se
starostou melbournského So
kola Pavlem Pospíchalem, ing.
Z. Silaveckým a dr. M. Ondráškem. Zajímala se zejména
o možnosti kulturní spolupráce,
výměnu středoškolských stu
dentů a zjednodušení vstup
ních formalit návštěvníků z ČR
do Austrálie. Po této vzájemné
výměně zkušeností a názorů
navštívila velvyslankyně dr. M.
Kantora, českého hon. konzulS
v Melbourne.
šichni již víme, že po
nedávných volbách došlo na
české politické scéně ke
kuriózní situaci, ke koalici levice
a pravíce. Václav Klaus uvedl,
že jeden z hlavních důvodů proč
bude tolerovat menšinovou
vládu sociální demokracie je
obava z "jelcinizace". Tu defino
val jako "nejrůznéjší odrůdy
Tošovského vlády". Asi ale jde o
to, aby Zeman I Klaus zamezili
prezidentu Havlovi jakékoliv
významné ovlivňování "reálné
politiky".
avel Kohout, kdysi promi
nentní svazácký básník,
který pak skončil ve vídeň
ském exilu, vydal nyní knihu
nazvanou Deník kontrarevolucionáře. Napsal ji v letech 196869 a zadal ji Mladé frontě k
publikaci až po třiceti letech,

V
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protože se obával z nepo
chopení "těžce zasažených
rodáků". Můžeme tomu rozu
mět všelijak. Z jiných knih, které
se nyní objevují v českých
knihkupectví je Historie česko
slovenského letectva 19141945, kterou napsal Václav
Borovanský a vydal Knižní klub
a nakl. Cento. Ironicky na mne
púšobí, že ve stejné době
přichází na trh Stíhací eskadra
JG 27 napsaná H. Ringem a W.
Girbigem v nakl. Mustang, je
přeložená z němčiny a zřejmě
pojednává o Luftwafe. Z an
gličtiny je přeložena knížka
Říkali mi Commando Billa Jenkinse vzpomínající na operace
britské námořní pěchoty na
jaderském pobřeží v letech
1944-45. A když jsme u knih,
smutná zpráva závěrem, v
Praze zemřel 74letý básník a
publicista Miroslav Holub, ob
čanským povoláním lékař a
imunolog. Před několika lety
jsem s ním mluvil na setkání
spisovatelů v Melbourne, kde
měl jeden z hlavních referátů o
zodpovědnosti
básníka v
dnešní společnosti.
vězdou na červencovém fil
movém festivalu v Karlo
vých Varech, na kterém se
promítlo téměř 250 filmů, byl
americký herec Michael Douglas.
Německý tisk nebyl s
úrovní festivalu spokojen.
estival jiného druhu probíhal
začátkem srpna v Melbourne,
byl věnován osobnosti a hudbě
Gustava Mahlera, který se naro
dil v r. 1860 v Kališti u
Humpolce a zemřel ve Vídni v
r. 1911. Tento skladatel a diri
gent představoval přechod od

F

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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pozdního romantismu k mod
erní hudbě, jeho skladby jsou
nyní všeobecně uznávané po
celém světě. Melbournský festi
val se soustředil zejména na
písňové cykly a neobyčejně zají
mavý byl skladatelův portrét,
který připravila a přednesla
jeho praneteř Hellgart Mahlerová, která žije na Tasmánii. O
několik týdnů později bude
probíhat v Melbourne velký
hudební festival, na který
narozdíl od minulých let nepři
jede bohužel z České republiky
žádné sdružení ani sólista, z
české hudby je na program za
řazena pohříchu jen jedna
skladba v podání místních
umělců - sonáta pro housle a
klavír Leoše Janáčka.
práva pro filatelisty - v čer
venci orážela
pošta v
Troubkách
listovní
zásilky
příležitostným razítkem s tex
tem 650 let obce Troubky. Je to
právě rok, co byla tato obec
téměř celá zničena katastrofální
povodní, která si zde vyžádala i
lidské životy. Zpráva pro numis
matiky - přívrženci dechové
hudby a zvláště pak řízných
pochodů si v srpnu připomínají,
že uplynulo 150 let od narození
Františka Kmocha, který je
dodnes milován všemi vlas
tenci. Česká národní banka k
oslavě tohoto mezinárodně
uznávaného muzikanta vydala
do oběhu pamětní stříbrnou
minci v hodnotě 200 Kč. Ke
každé minci se přikládá katalo
gová karta pohlednicového for
mátu, na které je mince stříbrně
zobrazena s plastickým reliéfem
a podrobné informace podány
česky a anglicky.

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.

6 Evart
Austrálie se po více než
čtyřiceti letech exilu vrátil na
rodinné sídlo v Doudlebech nad
Orlicí sedmdesátiletý hrabě
Adam Bubna z Litic. Zámek,
jehož vnitřní zařízení, nábytek,
obrazy atd. bylo komunistickými
pohlaváry rozkradeno, byl rod
ině Bubnů vrácen, vyžaduje
ovšem velké náklady k opravám
a udržování. Adam Bubna s
aristokratickou hrdostí říká, že
je nyní za restituovaný majetek
zodpovědný, přál by si ale, aby
dostal zpět i velkostatek, který
byl tradičně zdrojem peněz za
financování
zámku.
Také
zámek Český Šternberk
v
Mladovožické pahorkatině na
Benešovsku byl vrácen původ
nímu majiteli - Zdeňku Sternbergovi, který se vrátil z rakou
ského exilu. Šternberkové patří
asi k nejstaršímu žijícímu
šlechtickému rodu v Čechách,
jejich počátky sahají do 12. sto
letí. V roce 1923 narozený
Zdeněk Sternberg prožil vojnu v
karvinských dolech u t.zv.
černých baronů, jeho osud in
spiroval autory českého filmu
Černí baroni, kam začlenili
postavu barona Sternberga. Po
návratu z této "vojenské služby"
pracoval Zdeněk Sternberg v
Praze jako kulisák a po srpnu
1968 emigroval do Rakouska.
Další exulant - Arnošt Rolný se
v r. 1989 vrátil do republiky a v r.
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21:00 na 93.1 FM

1992 dostal zpět rodinný ma
jetek, zámek Nový Světlov v
Bojkovicích na Uherskohradišťsku. Od restituentů rodiny
Paarů odkoupil zámek v Be
chyni Josef Šťáva, který se
vrátil ze švýcarského exilu. Jeho
pradědeček na bechyňském
zámku kdysi pracoval jako dů
chodní, tedy jakýsi ekonomický
náměstek majitele. Šťáva má
ale s udržováním zámku daleko
větší starosti než měl jeho
pradědeček, i když po návratu
ze Švýcarska založil v Čechách
společnost na výrobu zahrad
ního nábytku a montovanmých
domků, zaměstnává přes 400
lidí.
a obřích plakátovacích pou
tačích byla před časem v
některých českých a morav
ských městech vylepena rekla
ma firmy Ravelli, která vyrábí
obuv. Kromě jedné velké boty
se tam objevila fotografie busty

cHcnpcsr cars

127 KEYS ROAD, MOORABIN

Václava Havla, kterou olizuje
foxteriér jménem Dášenka a
pozadí tvořili houby václavky.
Jsem poněkud na rozpacích
uvést text nápisu na plakátu,
bůhví kolik lidí si doma uvě
domilo o jakou obscénnost jde,
"Wear Ravelli - Fuck the World".
Plakátů bylo vyvěšeno na 200
kusů. Václav a Dagmar Havlovi
se cítili, myslím že po právu,
hrubě uraženi, podali žalobu na
ochranu osobnosti a soud jim
přiznal odškodné pět milionů
Kč, které, až je obdrží od obu
vnické firmy, věnují poško
zeným povodní.
řed několika roky vzali tři
kumpáni do auta stopující
veterinářku, kterou po cestě je
den po druhém znásilnili. Před
stírala potěšení, pozvala je
domů na kávu, do které
namíchala narkotikum a jed
noho po druhém pak vykas
trovala. Dostala za to přes pro-

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 právnička - 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.
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testy veřejnosti tuším že os
miletý vězeňský trest Tato sku
tečná příhoda se stala podkla
dem filmu režisérky Věry Chy
tilové "Pasti, pasti, pastičky".
Máme tak spatřit maskulině ori
entovaný svět očima ženy, která
se stala jeho obětí. Jde o český
film, který představuje feminis
mus ve vyhrocené podobě.
e světovém tisku se objevily
názory literárních kritiků, že
románové práce Milana Kundery, českého exilového spiso
vatele žijícího ve Francii, zazna
menávají klesající úroveň zvlá
ště od té doby, kdy ve svých
knihách
začal
vynechávat
českou tématiku a přestal psát
česky. Právě jsem dočetl
poslední Kunderův román Iden
tity, nakl. Faber, London, str.
153, a jako řadový čtenář g
tvrzením
literárních
kritiků
nemohu souhlasit. Je mi líto, že
Kundera opustil českou té
matiku a již nepíše v rodném
jazyku, ale to se přece nedá
diktovat. Možná, že textová rafi
novanost někde chybí. Jde o
román řešící osobní zmatek
hrdinky románu a následující
řetěz událostí proběhnuvších v
reálném a fantazijním světě a
vždy, jak je u tohoto spisovatele

V

obvyklé, s důrazným erotickým
nábojem. Je to
dramatická
"love story".
aroslava Kováříčka., který
připravoval po mnoho let pro
ABC FM skvělé pořady evrop
ské hudby se silným důrazem
na české muzikální dědictví,
postrádají posluchači po celé
Austrálii. Ve čtvrtletníku příz
nivců 3. programu Českého
rozhlasu v Praze jsem narazil
na Kováříčkův článek "Proč by
měly žáby kvákat z rádia" z
kterého se dovídáme, že zvuky
přírody potřebujeme stejné ja
ko čerstvé ovoce a zeleninu a
že tyto zvuky nás neustále
slaďují se světem, udávají nám
přirozenou harmonii i rytmus
života. To praví českému rozh
lasovému publiku ekomuzikotog Jaroslav Kováříček.
vířata, která naši předci vy
hubili. se pomalu vrací do
české přírody. V lesích kolem
Lipna a na Jindřichohradecku je
tak možné potkat losy, při hrani
cích s Polskem a Slovenskem
se objevili vlci a do jižních Čech
se dokonce vrátil medvěd brtník. Na toku řeky Moravy staví
svoje hráze bobři . Přibývá také
rysů a ojediněle je možné také
spatřit vydru. Nad třeboňskými

J
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rybníky létá nyní orel mořský.
Ve skalnatém prostředí začal
hnízdit sokol stěhovavý, na vý
chod od Labe se začal objevo
vat jeřáb popelavý, vypadá jako
velký šedý čáp. V místech bo
hatých na vodu a ryby můžeme
uvidět kormorána velkého, proti
kterému kdysi naši rybáři za
hájili křižácké tažení. Také se
do české krajiny vrací volavka
stříbřitá. Zcela rozdílná a
smutná zpráva přichází ze
Slovenska, z 75 tisíc hektarů
rozlehlého Tatranského parku.
Tam počty kamzíka tatranského
klesly z jednoho tisíce na 350
kusů, přestává se rozmnožovat
a hrozí mu vymření. Žije tam
jemu podobný kamzík alpský,
ten však se na zimu stahuje do
nižších poloh a jeho stav je do
sud uspokojující.
a první polovinu tohoto roku
došlo v Praze k 80 vraždám,
to je více než za celý loňský rok.
Stoupá také počet loupeží a
kriminality vůbec. Na trestné
činnosti se v Praze podílí cizinci
13 procenty,
mezi kterými
převládají slovenští občané,
Ukrajinci, Bulhaři a Němci.
Uvažuji, zda náprava může vy
plynout z toho, že v katolických
kostelech hlavního města se

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

IVO NOVÁK
24 HODINOVÁ SLUŽBA

BOHÉMU TRAVEl
Do Evropy zpáteční letenka od 1.180 dolarů

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

Bohemia //

fŘÁ VEL
Eva Jančíková a Jiří Sedláček
1A PALMERSTON GVE. OAKLEIGH 3166
Tel: 03 9564 7679, Fax: 03 9564 7752,
AH: 03 9801 2796.
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW

bohoslužby slouží nejen v češti
ně a latině, ale také v němčině,
polštině, slovenštině a dalších
šesti jazycích. Přes to byl v čer
venci dávkou ze samopalu za
střelen na pražské ulici za
bílého dne čtyřicetiletý šéf
taxikářské asociace
ačátkem srpna byla v Aus
trálii na státní návštěvě mini
stryně zahraničí USA paní
Madeleine Albrightová, nedlou
ho před tím navštívila Českou
republiku, kde se v roce 1937
narodila. Její rodina žila na Podorlicku, kde se ještě najdou
pamětníci vzpomínající zejmé
na na prarodiče americké mini
stryně. "Madlenka je naše"
říkají, někteří ji tykají, když zcela
neformálně navštíví Letohrad a
Kostelec. Tam je dokonce na
Havlíčkové ulici neobydlený
domek, který byl majetkem
zemřelé matky M. Albrightové,
rozené Korbelové, tak se zdá,
že ministryně bude dědit.
inule jsem se na tomto mís
tě zmínil o připravovaném
českém překladu knihy Paula
Johnsona Zrození moderní do
by. Najdeme v ní kromě mnoha
jiného i pro nás velezajímavou
kapitolu o odkladišti trestanců,
kteří byli v Novém Jižním Wa
lesu nepohodlní. Byla to Tas
mánie, tehdy nazývaná Van
Diemenova země. Byly tam
údajně tak strašné podmínky,
že někteří trestanci, aby přežili,
se uchylovali ke kanibalismu.
Zástupce guvernéra plukovník
Thomas Davey vyzdobil ostrov

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

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635
a zejména Hobart krásnými bu
dovami, byl však obviněn, že
"nosil krátké rukávy", "říkal li
dem křestním jménem" a
"smilnil s trestankyněmi". Autor
také píše, že domorodci pře
vzali velké nectnosti Evropanů touží po alkoholu, kouření a stá
vají se vyžírkami. Jak vidno,
lidská povaha je universální,
tyto vlastnosti zjišťujeme i v
našich radách.
a nejvýznamnější událost na
české publikační historické
scéně v posledních letech se
pokládá dvojdílné dílo Antonína
Klimka Boj o Hrad, nakl. Panevropa, Praha 1996 a 1998, str.
432 a 591. Jde o zmapování
politického vývoje meziváleč
ného Československa tak, jak
se před Klimkem žádnému his
torikovi ještě nepodařilo. Oproti
konvenčním výkladům dějin
první republiky, které se nezříd
ka vyznačující glorifikací T.G.
Masaryka a E. Beneše, vychá
zí autor naopak z jejich kritiky. K
vrcholům knihy patří pasáže an
alyzující mimoústavní mocen
ská centra ovládající dobovou
politiku, zkrátka nepřicházejí ani
její aktéři, oba prezidenti,
Švehla,
Kramář,
Stříbrný,
Hodža či Udržal.
ejména ve východočeském
okrese Rychnov nad Kněž
nou způsobily letošní červen
cové záplavy stamilionové ško
dy, byly strženy silnice, mosty,
železniční tratě, zdemolovány
obytné domy a průmyslové
provozovny, porušeno zásobo-

COOL

ZONE

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

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

vání elektřinou, vodou a potra
vinami. Tyto povodně mají na
svědomí nejméně šest lidských
životů. Krátce na to se převalila
republikou tropická vedra dosa
hující 36 stupňů Celsia, také si
vyžádala několik úmrtí.
ová sociálnědemokratická
vláda uvažuje nad zasta
vením restitucí církevního ma
jetku, představitelé ř. k. církve
vyjadřují odhodlání majetek
požadovat. Ne všichni laici a
kněží jsou přesvědčeni o sprá
vnosti takového stanoviska. Ob
jevují se dotazy, zda je nutné,
aby různé církve léčili nemocné
a sytili hladové, když tyto služby
má zajišťovat stát a v ČR se tak
i děje. Katolický kněz Bonaventura Bouše napsal kardinálu
Vlkovi otevřený dopis - "...
vymáhání majetku pod heslem
co bylo ukradeno, se musí
vrátit, připravilo naši církev o
prestiž,
kterou
měla
po
listopadu 1989, a především o
šanci věrohodně hlásat Ježíšo
vo evangelium" Bouše se do
mnívá, že starost o navrácený
majetek odvádí křesťany od
evangelia a že církev zarputile
zdůvodňuje totalitní strukturu
katolické církve, kterou poklá
dá za jedinou diktaturu v
Evropě. Bůh ho opatruj !
inistrem zahraničních věcí
byl v nové vládě jmenován
Jan Kavan - za protestů jak
části české veřejnosti tak i kra-

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

janů žijících zejména v Kanadě.
Kavan, levicově orientovaný
vysokoškolák organizující stu
dentské protestní akce v ob
dobí Pražského jara a také
pohřbu Jana Palacha, emi
groval v roce 1969 do Velké
Britanie, kde založil tiskovou
agenturu Palach Press a půso
bil v několika organizacích s
východoevropskou působností.
Do tehdejší ČSSR poslal
padesát kamionů s exilovou lit
eraturou, jeden náklad byl na
čs. hranicích odhalen, zabaven
a našel se tam seznam
disidentů, což vedlo k jejich zat
čení a persekuci, bylo to
provázeno různými domněn
kami. V Londýně měl Kavan
kontakt s členy bolševického čs.
velvyslanectví. V USA
a
Kanadě přednášel v roce 1986
o odzbrojení a mírové politice a
mnozí se domnívají, že šlo o
akci ruku v ruce s těmi, které
iniciovala Moskva
o bezjaderných zónách a rozpuštění
NATO. Po listopadu 1989 se
Kavan vrátil do vlasti a o dva
roky později zažaloval Federální
ministerstvo vnitra, které ho označilo za spolupracovníka StB,
v roce 1996 spor vyhrál,
pochybnosti ale stále zůstávají.
Dále byl označen za křivo
přísežníka a lháře. Jako posla
nec způsobil autohavárií a od
mítl se podrobit krevní zkoušce
na obsah alkoholu, atd, atd. Jde
tedy o spornou postavu, spor o
Kavana můžeme vidět jako kon
centrát národních neshod v po
jetí evropské perspektivy, pro
tože dodnes Kavanův přístup k
členství republiky v NATO tvoří
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ské smlouvy. Záštitu nad touto
otazník. Historik Václav Prečan, v exilu od roku 1976, po
konferencí, která proběhla v bu
dově francouzského Senátu,
Kavanově dosazení na minister
ské křeslo mimo jiné řekl, že by
převzali prezidenti Francie a
České
republiky
Jacques
mu nepodal ani ruku a lituje
prezidenta, že tak bude muset
Chirac a Václav Havel společně
udělat. Na druhé straně má
s předsedy senátů obou zemí
Kavan své zastánce, jak v
R. Monorym a Petrem Piřadách bývalých disidentů a ex
thartem,
který ještě jako
ulantů, ministerský předseda M.
disident napsal o "pražském
jaru" knihu, na konferenci vys
Zeman si ho vybral do tohoto
rezortu pro "odvahu a dobré
toupil s obsáhlým projevem.
kontakty".
Mimo jiné řekl, že po srpnu
lata Jeřábkové z Frenštátu
1968 došlo ke všeobecné ko
pod Radhoštěm, která již
covině z iluzí a jako radikální
pátým rokem pracuje jako mo
kompenzace z naivity násle
delka ve Spojených státech,
doval cynismus normalizace s
zvítězila spolu s další českou
její šedou ekonomikou a pro
modelkou Andreou Horkou v
gramovým útěkem do soukro
konkurzu na obsazení role do
mí. Očistná katarze se ne
amerického televizního seriálu
dostavila a to způsobilo, že
Pobřežní hlídka, který se bude
národ čekal, až se komunistický
natáčet v Miami na Floridě.
režim svalí všude kolem a pak
a Nelsonově ostrově pod
teprve došlo k cinkání příslo
Drakeovým průlivem ve
večných klíčů.
vodách Antartidy, na jih od
ustralský tisk věnoval velkou
pozornost obsazení Čes
Ohňové země, působí již deset
let česká výzkumná stanice,
koslovenska vojsky Varšavské
kde pracuje kolem padesáti
smlouvy v srpnu 1968. Výběr
českých polárníků. Dva z nich,
těchto třicet let starých novin je
když v ledové tříšti pádlovali v
nyní vystaven v horním sále
kanoi s poštou na 12 km
Národního domu. Tato doku
vzdálený ostrov Krále Jiřího,
mentace
nám
připomene
zahynuli.
důvody proč tolik z nás se
polovině června se konalo v
rozhodlo pro exil a pak život v
Paříži mezinárodní kolokvi
Melbourne
um, jehož tématem byla proIP
bIematiké
Stěhujeme se do ret. village
česko
a
nemáme
dost místa v novém domě.
slovenskéhc
Prodáváme všechno možné jako
obrodnéhc
knihy (kompletní český Brehm z roku 1928),
procesu, kter)
orig. obrazy (Zrzavý Augusta),
v srpnu 1968
nepodepsané rodinné náčrty Mánesa,
přerušily tank^
české desky LP a 45, sklo a pod.
pěti států ně
Máte-li zájem volejte 95611437
kdejší Varšav

BOHEMIA CAKES
Milan a Katka Pojarovi
nová česká cukrárna
otevřeno denně mimo neděli a pondělí
Shop 18, Mountain Gate Shopping Centre,
Ferntree Gully Road, Ferntree Gully

Telefon: 9758 6100

SUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS’ SUPPLIES

Ph: 9557 4109, 9557 3863
Fax: 9557 4924
378 Centre Rd, Bentleigh 3204

BENTLEIGH PAINT SPOT

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.
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Sk.

Nlz

Zf\ ZfX ZfX Zf\ Zf\ Z|X ZfX Zf\ Zf\ Z|X ZfX Zf\. Z|X ZfX Z|X

'1'
'1'

Svatováclavská pouť na Šumavě
v neděli 27. záři 1998
Oběd nebo káva s koláčem se podává ve 12 hodin

'1'

Ve 3 hodiny odpoledne
položení věnce u památníku padlých.

'1'

Následuje zábava,
hraje Eda Zlatý se svým orchestrem.

\l£
'IŇ
\l£

Těšíme se na shledanou na Šumavě

xl£

Locks Way, Belgrave South, Melway ref.: 84 J:5

Telefon 9754 5159

'1'

xlz

xlz

\l£
'1'

viz xlz xlz

Z|X Zf\ Z|X Z|X Z|X ZfS Z|\ Z|X Z|X Zf\ Zf\ Z|X Z|X Zf\ Z|^

Byly vepřové hody
Chodím od stolu ke stolu a ptám se zdali chutnalo. Nabídne mi jedna paní, abych si k ní přisedl.
“Poslyšte pane Jardo, proč jsou ty jaternice a jelítka vázané a ne špejlované? Proč k nim podávali vařené
brambůrky místo kaše? Proč bylo zelí tak sladké? Vždyť tak se dělávalo na Moravě a já jsem Češka! Víte,
když jsem za mlada jezdila na zabíjačku k dědečkovi do Postoloprt, vždy se podávalo zelí podomácku
přírodně kvašené. Ráda bych si koupila dva kousky domů, paní dál a dál si vede svoji, ale když nejsou
špejlované...”
Rychle nabízím, že jí tedy ty dva kousky zašpejluji a nesu je ukázat. Vytáhne z kabelky brýle a kriticky
se z blízka na ně dívá a ptá se: “Proč je to jelítko tlustší než ta jaternice? Proč má jaternice na Jednom
konci delší špejli než na druhém?” Polykám slova, která se mi derou do úst. Popadnu kabát z věšáku,
skočím do auta a jedu domů. Naliji si pořádnou sklenici červeného vína, sednu na kanape a po mnoha
letech začnu plakat jako malé dítě.
Ptáte se, je to pravda? Nabídněte se jednou v Sokole dobrovolně
Vyučujeme
pracovat a sami to poznáte.
JK

hře na klavír

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.

děti od pěti let i dospělé.
MARTIN VÁŇA
(B.Bus) ACCOIWTANT
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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11. září:

Hlavní film: Bumerang - 1996 Padesátá léta, prostředí trestaneckého tábora

Dary :
Dr. D. Svoboda
C. a R. Scaper
M. Vaca
H. a M. Klopstok
M. Dimitrinski
D. V. Glebner
D. Henderson
J. Koliškin
B. a L. Jenkin
V. Baboučková
J. a H. Kolm
J. F. Kinda
F. a A. Kandus
F.J. a E. Pokorný
A. Nekvapil
M. Kupa
J. Staněk
M. Sadílková
M. Glisič
L. Česlar
V. Wagnerová
H. Cedai

20
10
20
50
20
20
50
15
30
15
50"

25. září:
Hlavní film: Výchova dívek v Čechách-1997Začátek ve 20:00 hod., vstupné 2,-

Lehka večeře k dostání v horním sále.
Tamtéž pro nekultúrni
•šach, hraní mariáše nebo kulečník.

100

100
50
20
12
15
50
20
20
20

J. a H. Kazda
G. Wilson
A. Beránek
S. Jašková
F. Šustr
R. Blažek
M. Hovedzáková
V. Zlatá
M. Culková
M. a A. Hájek

20
15
100
32
100
50
10
42
42
30

J. Klimeš
I. Votavová
M. Plůdek
F. Váňa
P.F. Lesse
E. a I. Schuster
A. a K. Gráf

50
20
20
15
20
50
14

Všem dárcům mnohokrát
děkujeme.
J . Kollárová

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

I

| Národní dům:

Předem děkujeme za podporu
Kvartu a Národního domu. Bez |

I

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

| Jiné dary:

$....

| Změna adresy:

I

| Jméno:.................

j Číslo domu a ulice:

I

I
I
I
I
I
I

vart
Osmašedesátníci a hosté
let v Austrálii

1968- 1998 30
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PUKAVCI

Vzpomínka na druhé osvobození Rudou armádou a příjezd do Melboume v 68 roce.
Dvě kapely, dvojnásobně dobrá nálada.
★
★
Domácí česká večeře. Vstupné $ 10,00
V Národním domě, v sobotu 19. září v 19,30.

Objednávky míst na tel: 9432 8246 nebo 9874 5085

Zábava íMaijáneí^a ostatních

jj

a
IS

v so6otu 5. září v l^árodním domé.

9fové Hity í^tanci aposbechu hraje

2 x

jjI
JJ
JJ

1}

STUDIO 4,
‘Domácí večeře ($ 13) v horním sáté.

Vstupné $10
Informace, rezervování na tet.:
9744 1691 nebo 9432 8246
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