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Setkání
Minulou středu navštívil Melbourne ministr přistěhovalectví
pan Philip Ruddock. Jako pro
tiváhu ultrapravicové straně
One nation (jeden národ), pan
ministr uvedl: „Australian Immigration: The Facts“ - sérii před
nášek spojených s televizní
reklamou a jak jinak - chytlavou písničkou. Nerad chodím
dělat kulisu na takové schůzky.
Nepřivezou mne na místo jako
pana ministra. Abych se do
středu města dostal musím
zaplatit parkování v ceně pat
nácti laciných limonád na
mítinku nabízených. Tentokrát
jsem měl důvod se zúčastnit.
Česká komunita v Melbourne je
nespokojená s praxí minister
stva přistěhovalectví při udě
lování víz.
Naše časté stížnosti na nejed
notnost názoru úředníků mini
sterstva přistěhovalectví při vy
dávání víz ať už turistických,
studijních nebo ke stálému
pobytu zavání amatérismem
Pokračování str. 2
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VLAST
PO TŘICET) LETECH
Dál přežívá světonázor pivních
buranů - venku si nahrabali, za
tím nám doma bylo ouvej, tak
ať teď zůstanou, kde jsou.
Emigranty nemají doma v
lásce, neměli nás rádi dříve a
nemají ani nyní. Z čeho taková
tradice vychází? Více než čtyři
desítiletí mělo toto slovo
nádech něčeho neslušného.
Lidé, kteří utekli’před terorem
komunistů nebo odešli do
ciziny, že chtěli pracovat a žít
jinde a jinak, dostali cejch
utečenců a zrádců. V komuni
stickém vidění světa a pojmů
Komenský pak musel být exu
lantem, aby byl na první pohled
zřejmý
rozdíl,
který
ve
skutečnosti neexistoval. V této
souvislosti je
pak zcela
zbytečné se přít, zda jsme emi
granti či exulanti. Vztah k nám
se příliš nezlepšil ani po roce
1989. Emigrace již není ofi
ciálně nepřítelem státu a CIA z
ní už nepumpuje státní tajem
ství a neverbuje záškodníky,
kteří do republiky jezdili učit jiné

zrádce, jak zničit mlátičku či
soustruh a tak ohrozit plnění stát
ního plánu a ohrozit budování
lepších zítřků vůbec. V očích
mnoha lidí, a co horšího, u poli
tiků a úředníků státu jsou emi
granti otravní lidé, kteří pořád
něco chtějí. A to nemá rád ani
politik, ani státní byrokrat.
Pravda je ovšem taková, že my
jsme si již navykli za těch třicet a
popřípadě padesát let života v
demokratické zemi vyjadřovat
své názory svobodně a žádat
pomoc od státních úřadů, pokud
je to zapotřebí. A proto nyní při
padáme servilním odchovancům
totalitního režimu jako parta
kverulantů, kterým nic není vhod.
Stát je stát, s tím nepohneme,
alespoň lidi by měli mít rozum,
leč často nemají. Minule jsem
připomněl
slova
básníka
"Opustíš-li
mne,
nezahynu,
opustíš-li mne, zahyneš". Neza
hynuli jsme, naopak často jsme
uplatnili své schopnosti a daří se
nám dobře, a to v očích lidí doma
nám opět spíše škodí než
prospívá. Lidé doma tím často
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nebo nedostatkem přímých
směrnic. To, že Austrálii zastu
pují ve Vídni dvě konzulární
úřednice mluvící slovensky
navíc vyvolává národnostní
třenice. Nevím jestli při jednání
s Chorváty zastupuje Austrálii
Srb nebo s Araby pan Kohn.
Vídeň potvrzuje nedostatek citu
a porozumění v mezinárodních
vztazích. Proto když je českým
žadatelům zamítnuta žádost o
vízum, neinformovaná veřej
nost si myslí, že tím není vinen
Australan, ale Slovák.
K panu ministrovi jsem se
dostal po té, co se nechal vyfo
tografovat s pravoslavnými
knězi v černých hábitech. To už

byl na cestě
ven a neměl
moc času. Zep
tal jsem se ho
rychle proč je
Česká repub
lika mezi ze
měmi, jejichž
obyvatelům se
pro návštěvu v
Austrálii kladou
omezení. Jak
to žežadatelé o
víza musí po
tvrdit, že nebyli
stíháni
jako
váleční zločin
ci. Proč takové otázky nedávají
turistům z Německa, Rakouska
nebo Japonska. Sedaje do
auta, pan ministr řekl, že to
snad není pravda a abych mu
napsal detailní dopis.
Australský velvyslanec pro
Českou republiku pan Twaitts
mi při setkání v Národním
domě řekl, že jeden z tisíce
českých turistů překročil povo
lenou délku pobytu v Austrálii.
Počet jistě zanedbatelný. Můj
příbuzný při žádosti o třítýdenní
pobyt v Austrálii musel předložit
bankovní doklady za poslední
dva roky, protože výkaz z účtu,
který potvrzoval, že na cestu
má, nestačil. Přítelkyni syna

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

českých rodičů, která již jednou
navštívila Austrálii bylo vízum
odmítnuto pro podezření, že by
zde mohla zůstat. Proti tomuto
rozhodnutí slovensky mluvící
úřednice australské mise ve
Vídni není odvolání.
Těchto příkladů jsou desítky.
Podle reakce pana Ruddocka
předpokládám, že s nimi není
seznámen. Můj dopis je již na
cestě. Ovšem jedna vlaštovka
jaro nedělá. Pokud máte po
dobnou zkušenost, věnujte
trochu času a napište panu mi
nistrovi. Jeho adresa je:

The Hon. Philip Ruddock MP
NRMA Building
11-15 Albert Street
HORNSBY, N.S.W., 2077

Pokud chceme změnit přístup
australských úřadů k občanům
české národnosti hodlajícím
navštívit Austrálii, musíme obě
tovat trochu času a námahy a
upozorňovat na nedostatky, o
kterých víme. Moje hrdost z
australského občanství dostává
rány, když říkám příbuzným,
aby při žádosti o vízum nepřiz
nali, že mají bratra nebo strýce
v Austrálii
Pavel Pospíchal

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.

S 9873 3016

Pondělí-Pátek 8:30-20:00
Sobota9:00-13:00
Nedělel 0:00-13:30
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dokazují, že žijí v závisti. Cejch
zrádců sice byl z nás sňat, ale i
v demokratické České repub
lice dál přežívá světonázor
pivních buranů. A emigranti ať
raději nevolí, aby nám od nich
nehrozilo, hlavně že je doma
klid. Národ se cítí ohrožen - za
dolary či marky nám to tady
emigranti skoupí, protože my
na to nemáme. Úspěchy se
doma přejí jen sportovcům, ale
že jsem si v Austrálii vydělal na
dům a jezdím autem, které v
republice stojí milion, už ne.
Česká republika se chystá do
Evropské unie - jakýchsi spo
jených států evropských, kde
padnou staré národní hranice.
Dokáží se pak tam k nám stále
chovat jako k cizincům, když s

Němci, Rakušany a dalšími bu
dou spoluobčany? Můžeme
tomu také rozumět jako rekon
strukce životního stylu či trans
formace českého nacionalismu.
Kudy vede linie mezi vlas
tenectvím a kosmopolitismem,
mezi češstvím a evropanstvím
a mezi jednotlivými kulturními
okruhy? Jejich stýkání a pro
línání pak vždy přináší nové
hodnoty, současně ale některé
prověřené hodnoty ignoruje
nebo je bezděčně či záměrně
stírá. V těchto proměnách
můžeme my, Češi žijící mimo
republiku, sehrát pozitivní
úlohu. Záleží nyní na tom, zda
se ji ujmeme a zda nás vlast k
tomu připustí.
Mifoš Ondrášek

NEDĚLE

10
ledna 1999

V 99. roce přijedou Country
Sisters. Bude to jejich druhá
návštěva melbournského
Národního domu. Jejich kon
cert je plánován na neděli 10.
ledna. Neptejte se proč v
neděli a proč v době dov
olených. Já neplánuji, pouze
oznamuji. Dále přijede Karel
Štědrý. Jeho koncert bude v
sobotu 13. února. Na březen
jsou nachystaní Lasica se
Satinským. Jejich vystoupení
by mělo být v sobotu
dvacátého.
Program Národního domu se
připravuje nejméně půl roku
dopředu. Pro ty krajany, kteří
myslí na pronájem domu pro
různé příležitosti a oslavy
připomínám, že je nutné
oznámit včas, kdy oni nebo je
jich organizace chtějí Národní
dům pronajmout.
PP

Do Prahy
Airbusem
A 310
nejsrdečnější

letecká V
společnost V

V

Bonus: Zdarma
letenka do něk
terého
evropského bodu

Další informace
obdržíte u
Vašeho travel

agenta nebo kon
taktujte přímo:

CZECH

AIR-

LINES
Suite 808, Austrália
Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247
6196 Fax: (02)
9232 1713
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ODTUD A ODJINUD

s

ir Charles Mackeras, svě
toznámý, česky mluvící
znalec díla Leoše Janáčka,
dirigoval před několika měsíci
nové nastudování Její pastor
kyně v sydneyské opeře. Post
moderní přístup režiséra odvedl
děj z moravské vesnice do
města okupovaného vojsky to
talitní diktatury. Mackeras s tím
nebyl spokojen. Přesvědčíme
se ale sami, Opera Austrália
přijede s tímto nastudováním
do Melbourne a pod titulem
Jenufa bude dávat operu ve
dnech 20.,25.,28. a 30. listopa
du t.r.
lášter cisterciáckých řá
dových sester St. Marienstern byl založen před 750 lety
v Sasku v obci PanschwitzKuckau, 50 km na východ od
Drážďan, tedy na území bývalé
NDR a blízko českých hranic.
Klášter zůstal kupodivu ušetřen
nejen reformačnímu hnutí a
ničivé třicetileté válce před více
než třemi sty lety, ale I naci
stickému a komunistickému
plundrování. Dnes 23 v klášteře
žijících cisterciaček otevřelo
část konventu k ubytování mla
dých cestovatelů a nabízí tam
duchovní cvičení. Jiná část
kláštera s depozitářem umělec
kých památek je nyní na kratší
čas také přístupná k prohlídce
neobyčejných kulturně-historických pokladů. Je tam
uloženo na šest set stře
dověkých
rukopisů,
soch,
obrazů a náboženských před
mětů. Za nejcennější se tam
pokládá dřevěná polychromní

K

Hledám spolehlivou a
upřímnou ženu, která by
měla zájem se starat o I
zdravotně postiženou
starší paní.
Podmínky podle dohody.

Volejte 9882 1046

Tel: 06 290 1386, Fax: 06 290 0006
socha Panny Marie vytvořená
ve Slezsku ve 14. století v oje
dinělé podobě - Marie je tě
hotná a ukazuje pod sepjatýma
rukama svaté dítě. V 15. století
byla českými šperkáři vyrobe
na diamanty, perlami a rubíny
ozdobená zlatá schránka na
prst sv. Uršuly, na výstavě patří
k nejobdivovanějším exponá
tům.
nakladatelství
Penguin
vyšla tento rok erudovaná
historická práce, ve které autor
Peter Demetz bourá tradiční
sentimentální představy o svém
rodném městě. Kniha se
jmenuje Prague in Black and
Gold, má 412 stran a v Mel
bourne stojí 44 dolarů, můžete
si ji také kotipit v Praze za 550
Kč. Když jsem u knih, dostala
se mi do rukou "příručka národ
ního přežívání" Češi na vlásku,
napsal ji Benjamin Kuras, vy
dalo v Praze v r.1996 nakl.
Baronet a po přečtení se ptám
proč. Kuras je britsko-český
literát, začal také vydávat
oběžník Expat .Podle vydava
telské nabídky má obsahovat
"vedle pokud možno srozu
mitelného shrnutí událostí a
seriózní analýzy i jinde nedos
tupné informace ze zákulisí
české politiky, byznysu a justice
- včetně identifikace padouchů
- a lahůdkový výběr absurdit z
českého panoptika". Takže se
máme na co těšit, předplatné
na 12 čísel je pro Evropu Lstg.
48, zámoří 60 Lstg, n adrese B.
Kuras, 80 Park Avenue North,
Willesden
Green,
London
NW10 1JY.UK.

V

Advokátní
kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 300
Fax 03 9629 13110
Tel: 03 9629 6196,

jjíká se, že jediným AmerKičanem, který žil v komuni
stickém Československu nepře
tržitě po třicet let byl Gene
Deitch, tvůrce animovaných
filmů. Tvrdí, že nebyl ani soci
alista. Napsal knížku, která je
zčásti historická, zčásti vzpo
mínková a zčásti "love story" a
nazval ji For the Love of
Prague, stojí 20 amerických
dolarů a můžete si ji objednat
na adr. P. Lemklin, POB 136,
110 01 Prague 1, ČR
,zv "Gold Card - Repatriation Health Card For All
Conditions" se vydává přís
lušníkům australské armády,
kteří mají bojové zkušenosti a
odpírá se těm, kteří bojovali na
straně spojenců pod jinou vla
jkou než Commonwealthu.
Čeští legionáři, kteří se o
udělení karty zajímají, měli by
se obrátit na adr. L.J. Wojcicki,
26 Canterbury St, Casino, NSW
2470.
Praze
zemřel
84letý
prostějovský rodák Otto
Wichterle, který vyvinul nyní na
celém světě používané kontakt
ní čočky. Vzděláním chemik
pracoval na hydrofilogelových
čočkách od roku 1957, z poli
tických důvodů byl zbaven pro
fesury molekulární chemie na
Karlově univerzitě, pokračoval
v pokusech doma. Oční lékaři s

II
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UBYTOVÁNÍ
Možnost levného ubytování v
Čechách na statku v zahradní
chatě. Místo je 10 km
od Hlinská a 130 km od Prahy.
Adresa:
Čestmír Vaško
53943 Krouna 93
Czech Republic
Tel: 4204 549 4190

SEZNÁMENÍ
34 letá štíhlá, inteligentní žena
s 2 syny hledá krajana k
vážnému seznámení.
Odpovědi do Kvartu

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

Tel: 06 290 1516, Fax: 06 290 1755
ním odmítali spolupracovat,
když pak výrobu čočky patento
val, vláda ČSSR patent prodala
do USA za 33000 dolarů. Za
Dubčeka byl jmenován ředite
lem Ústavu makromolekulární
chemie v Praze, aby po vpádu
Rusů místo opět ztratil, vrátil se
tam pak po listopadu 1989 a byl
potom jmenován presidentem
Čs. akademie věd. Přístroj, na
kterém čočku vyvinul, modifiko
vaný gramofon, je nyní k vidění
v pražském Technickém mu
seu.
liž po šesté přijíždí do AusJtrálie brněnská pilotka Hana
Zejdová, pokusí se o bezmoto
rový přelet Gibsonovy pouště,
který by se svou délkou 1500
km stal absolutním světovým
rekordem. Zejdová je držitelkou
150 národních a 35 světových
rekordů v rychlostním a vzdá
lenostním bezmotorovém létá
ní. Při expedici nazvané Kanga
roo 1998 bude pilotka používat
speciální větroň polské výroby
vybavený družicovým navi
gačním systémem a ponese
zátěž 160 litrů pitné vody. O
rekordní přelet projevila zájem
americká společnost National
Geographic, jejíž kameramani
a fotografové budou let doku
mentovat.
alší zpráva je také zají
mavá, v termínu 10.-15.
listopadu t.r. se pojede v Traralgonu, 150 km východně od
Melbourne, Mezinárodní moto
cyklová soutěž enduro - Šestidenní za účasti jezdců z České
republiky., vedle nich a do
provodného týmu se závodu
zúčastní česká televize a nov

D

ináři. Všichni mají zájem se
zde setkat s krajany a uvítali by
pomoc při zajištění pobytu ve
Viktorii. Myslím si také, že melbournský Sokol by se mohl také
zapojit.
inule jsem se zmínil, že
Česká národní banka dala
do oběhu pamětní Kmochovu
minci, nyní byla vyražena
stříbrná dvousetkorunová min
ce k 800. výročí korunovace
Přemysla I. Otakara českým
králem. V září proběhla v ČR
mezinárodní výstava
poš
tovních známek Praga 1998, k
jejíž příležitosti bylo vydáno 5
známek a 11 cenin. Na výstavě
se sešlo 269 filatelistických
exponátů z 30 zemí včetně
USA a Karfady.
pražském
nakladatelství
Fraus vyšla Čeština pro
cizince Karly Hronové a Milady
Turzíkové. Učebnice je určena
zahraničním posluchačům čes
kých vysokých škol, má 479
stran a stojí 395 Kč. Podobné
příručky určené ale spíše pro
širší veřejnost, tedy např.
snoubenky a manželky Čechů
žijících v Austrálii a dychtící
rozumět české konverzaci,
jsou k dostání v mezinárodním
knihkupectví v Melbourne, 259
Collins St., mají tam i do
provodné audio kazety a nyní
na některé dokonce nabízejí 25
procentní slevu. Živé vysílání
šesti stanic Českého rozhlasu
Praha je nyní dostupné celému
světu prostřednictvím Internetu.
Kdo toto vysílání již sleduje ví,
že proti reálnému času dochází
asi k dvacetivteřinovému zpož
dění, které zaručuje kvalitu in

M

V

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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ternetového vysílání. Je to
velký skok dopředu ve srovnání
s obtížně zachytitelným signá
lem na radiových krátkých vl
nách, které pro Austrálii Praha
vysílá v časově velmi ome
zených termínech.
rpnové vydání oběžníku
Velvyslanectví České repub
liky v Canbeře nás informuje o
výsledku voleb, nabízí krátký
komentář o současné české
politické scéně a zdůrazňuje
důležitost kontinuity zahraniční
politiky, kterou nová sociál
nědemokratická vláda deklaro
vala. Hlavním cílem zůstává
vstup ČR do Severoatlantické
aliance a Evropské unie.
Oběžník dále uvádí složení
nové vlády. Takové infor
mování české krajanské obce v
Austrálii pokládám za mi
mořádně důležité a současně je
považuji za velmi kladný
přístup, který k nám velvys
lanectví a tak i Ministerstvo
zahraničních věcí zaujímá.
e všeobecně známé, že v
kostelech se prodává nábo
ženská literatura, růžence
apod., ř.k. církev si zajišťuje
příjem pěstováním a prodejem
vína a zeleniny, také pořádání
binga není neobvyklé. V České
republice se objevili podnikaví
kněží, jeden založil v Trutnově
pohřební službu, další v Rudě
nad Moravou diskotéku atd.
Kněz, který vyrábí a prodává
ponožky, to ale nemá lehké,
někteří věřící se mračí a jeden
páter prohlásil, že je to plivanec
do tváře církve, biskupský úřad
v Hradci Králové neví co má
dělat. Kaplan Jaroslav Šimek z

S

J

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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Vilémova na Žďársku vybu
doval malou pletařskou fab
rickú a ponožky prodával z po
jízdného stánku před kostelem,
to mu ale zatrhli . Nyní svoje
výrobky nakládá do otřískané
škodovky, na jejíž střeše má
namontované ampliony a tak
objíždí vesničky, bílé ponožky
prý jdou na odbyt nejlépe.
nad se nemýlím, v Národním
domě se před časem promí
tal film Všichni dobří rodáci,
který patří k těm nejlepším z
obrodné vlny české kine
matografie z období Pražského
jara a snad vůbec v českém
filmu. Dnes 72letý režisér
Rodáků Vojtěch Jasný se nyní
vrátil z amerického exilu a v
témž exteriéru, v Bystrém u
Poličky, chce natočit jakési

s

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

pokračování Rodáků Návrat do
ztraceného ráje. Také některé
postavy míní obsadit stejně.
Bude to riskantní pokus, který
se neobejde bez ošidného
srovnávání.
edbalost nebo neznalost ?
Český dialog, měsíčník pro
Čechy doma a ve světě, v srp
novém čísle na str.1 tvrdí, že
hrad Pernštejn je v Čechách.
Vždy jsem si myslel, že
Pernštejn, nejdůležitější památ
ka fortifikační architektury naší
pozdní gotiky, se nalézá na
Moravě. Vznikl jako hlavní sídlo
moravského šlechtického rodu
pocházejícího ze zemanské
rodiny pánů z Medlova u Nové
ho Města na Moravě. Rod měl
v erbu černáu hlav.u zubra se
zlatým kruhem v chřípí.

N

MClßOURNC CH€RP€ST CARS
127 KEYS ROAD, MOORABIN

Na posledním Disku, na kterém
se sešli mladí lidé všech mož
ných národností, si k baru stou
pli tři mladí muži na první po
hled původem z latinské Ame
riky. Dosti důležitě si poručili
Tequilu. Po mém záporném
kroucení hlavy, protože v tom
kraválu se o konverzaci nedá
mluvit, chtěli Sambuko. Pak
vyjmenovali několik dalších ná
pojů a já si je představoval jak
jedou na koni někde na pampě,
bojují s anakondama, převádí
dobytek přes řeky plné hlado
vých piran a tuhlety kořalky
jsou jejich každodenním chle
bem. Když jsem na všechna
jejich přání musel s politová
ním odpovídat záporně, zeptali
se mne, co bych jim mohl do
poručit. Řekl jsem, že jeden
nápoj by tady byl. Jestli se ne
bojí, protože ten mohou pít
jenom opravdoví muži. Aby
dokázali, jak macho jsou po
prvním doušku jen vydechli a
objednali si další. Při třetí říkali,
že něco tak dobrého nikdy
neochutnali a chtěli vědět jaký
exotický nápoj jim nalévám.
Nemohl jsem jim prozradit
tajný recept na pálení morav
ských trnek. Pan Jelínek by
měl radost z vůně dálek a do
brodružství, kterou jeho slivo
vice v mladících vzbuzovala.
PP

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - HYMANS SOLICITORS
S.

■

* Tratio 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.

* Familv/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.

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

Na sever od ráje.
To je prima zapadnout na
chvíli do českého ráje na zemi.
Nemyslím hned na ten u Jičína
ve středních Čechách. Tady u
Brisbane je přece další. Že se
o tom nic neví?
Je to ráj, který si dělají místní
bývalí Melbournští rodáci - pro

sebe a mezi sebou a to božské
klíma (až na trošku parna
kolem vánoc) jim všem moc
pomáhá a svědčí. Jak to
přijde? Docela jednoduše.
Znáte-li někoho z Čechů či
Slováků, kteří bydlí v té pří
jemné krajině na pobřeží Gold
Coast, stačí jen zvednout tele
fon a pozdravit tamější přátele.
Najednou se z toho rozproudí

zlatý pramínek milých setkání
až do konce dovolené.
Jednou je to nádherná
projížďka do zálivů na lodi se
Slávkem a Adélkou Hájkovými.
Jindy je to procházka s
pětilístkem žen v čele s Mile
nou Benešovou údolím Curumbin. Nebo si můžete z
blízka prohlédnout a nakrmit
ochočené a povídavé ptáčky
na zahradě u Nagyů ( přitom je
nachystaná večeře i pro poví
davé hosty).
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vodopádům je jí přednější,
nežli nedělní posezení u
oběda.
Všichni, i ti kteří se ráno
nestihli nasnídat, jí musí dát za
pravdu. Nakonec se přece jen
zastavilo na výbornou rybu a
zase je pohoda.
Milovníci vodních sportů si
zase přijdou na své na jezeře u
Jahůdků, ať už na kanoi nebo
si zaplavat. To všechno a mno
hem víc. Záleží jen na počasí,
náladě a domluvě. O zájem a
dobrou náladu je vždycky
postaráno. Čím to je? Oni tam
totiž ti dobří lidé umí užívat své
dny odpočinku. Aktivně, ale v
pohodě.
Obdivuji tamější skupinu, a
děkuji, že mě tak hezky vzali
mezi sebe a přeji jim, aby jim
ten dobrý čas stále tak krásně
vycházel.
V. Šustková

Je báječné projít se společně v
jiskřivém ránu po nedozírné
pláži a pak si hned vedle těch
stříbrných vln zajít do kavárny.
Často se vyjde i na větší pěší
výlet. Paní Jarka - lékařka
tvrdí, že takový výšlap třeba k

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

BOHEMIA TRAVEL

IVO NOVAK

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.
‘ '

--- ———

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

píře to vypadá pěkně dlouhá
doba. Ve skutečnosti to tak
rychle uběhlo, že mně to nepři
padá ani nějak zvlášť dlouho.
Když se naše rodina ocitla v
Newcastlu ke konci 1949, a v
Brisbane na začátku 1950,
vůbec jsem si nedovedla před
stavit co bude za padesát let.
Samozřejmě, když jsem četla
například Hartleyho román

„Go-Between“, v kterém
popisuje pocity a naděje žáka
Leo ohledně nastávajícího
dvacátého století napadlo mi
jaké to asi bude na začátku
jednadvacátého století? Uvě
domila jsem si, že jestli mi
bude dopráno se toho dožít,
budu už šedesát let stará a
zdálo se to všechno skoro
nemožné a nenormální.

A vítr dále burácel,
Svou pýchu nechal hýřit.
Náš lid se sotva potácel
A ztratil cíl kam mířit.

My padli v půdu australskou
Ta nabídla nám střechu,
A otevřela náruč svou
Bez váhání a strachu.

Když o té zemi vzdálené
Kde rození jsme byli,
Kde bodří naši předkové
Po sta a sta let žili.

Příživníci jen kynuli,
Dík píle českých ruk.
Na vědomosti nebrali,
Duše pod tíhou muk.

V té zemi jsme se ujali
a zažehnali bídu,
Sídlo si vybudovali,
Nabrali novou sílu.

Tam vznikly naše kořeny,
Ta zem nám dala sílu.
I když sny byly zbořeny,
Vždy měli jsme se k dílu.

Kdo pokoření nesnášel,
Ten musel z vlasti ven
A s lítostí si odnášel
O domově jen sen.

A teď se rodí otázka.
Kam já to vlastně patřím?
Jsem vskutku bytost austral
ská?
V koho já vůbec věřím?

Bouře se zvedly zuřivé
A po nich vichr krutý.
Klam světla hvězdy žárlivé
Kryl činy bláznů s pruty.

A že je země kulatá
A čas zastavit nejde,
Lítali jsme jak ptáčata,
Hledajíc hnízdo jinde.

Stromy i keře hynuly,
Kvítí tak rozšlapané!
Řeky se smutně vinuly
Skrz lány vyčerpané.

I křišťálová kulička
Zastavit jednou zkusí.
A každá malá lodička
Zakotvit jednou musí.

Ptactvo a zvěř se divili
Co se to děje s krajem?
Proč není pokoj na chvíli?
Kdo točí naším rájem.

Snad proto najdeš rodáky
Po sedmi světa dílech.
Jak s pampelišek padáky
Octli se v cizích klínech.

Slavíme
padesátiny
Už zase běží jeden rok ke
konci a druhý se mu blíží v
patách ho vystřídat. Pro
spoustu krajanů 1998 a1999
jsou roky 50tiletých výročí pří
jezdu do Austrálie. Pět
desítiletí - půl století! Na pa

Otázka
D. Jana Diakovská

COOL
Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

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

ZONE

REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce, prodej
chladících zařízení

Petr V. Kubásek,
Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

Sním o té zemi vzdálené,
„Kde domov můj“ si zpívám.
Lásku k své vlasti malebné
Hluboko v srdci skrývám.

PKO DOBfZOU RADU
nTzkecenya vzornou
ODSLUHU VOLEJTE:

world-wise
travel
SUITE 3, 1 LEICESTER AVENUE
GLEN WAVERLEY VIC 3150

Ph: [031 5886 8588

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

V těch dobách nám ani ve snu
nenapadlo, že se politická situ
ace tak dramaticky změní v
1989, a že nám bude
umožněno volné cestování a
dokonce i navráceni „domů“.
Vzpomínám na rodiče. Otec
jistě na takové možnosti vůbec
nemyslel, neboť už v roce 1951
zemřel při autonehodě. Ale
maminka žila až do 1982 a
často na „domov“ a na mládí
mezi příbuznými a přítelkyněmi
vzpomínala. Škoda, že jí ná
vštěva „domů“ nebyla dopřána.
My dcery, jsme se zabývaly
studiemi, potom vyučováním
ve školách a později s vlast
ními rodinami. No a teď s
vnoučaty. Život byl plný
událostí a činnosti. Na zem,
kde jsme se narodily, naše
myšlenky sem tam zaletěly, ale
nejvíc času bylo zabráno sna
hou vybudovat si domov zde v Austrálii.
Teď, když stárneme a tempo
života se uklidňuje, zbývá
trochu více času zavzpomínat
na naše „kořeny“. A v tom pří
padě se vyskytuje takový pocit
neurčitosti. Není to vždy tak
docela jasné kam se zařadit.
Ano, jsme Australané. Ale jsme
také Češi. Tak mi napadlo
vyjádřit svůj pocit v pár
verších. Doufám, že nejsem
sama, a že někteří krajané bu
dou se mnou alespoň částečně
souhlasit, poněvadž vlastní
podobné sentimenty.
Končím s přáním všeho ne
jlepšího do těch příštích
padesáti let!
D. J. Diakovská
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V Praze opět zraňovala
výbušnina umístěná v odpadkovém koši
PRAHA 6.září (ČTK) - Dva zahraniční turisté utrpěli dnes lehká
zranění při explozi výbušniny umístěné v odpadkovém koši v Jilské
ulici v Praze 1. Počet explozí výbušnin v ČR stále roste - zatímco v
roce 1990 policie zaznamenala šest takových případů a další čtyři,
kdy výbušniny neexplodovaly, loni to bylo již 54 případů a dalších
23 nálezů. ČTK přináší přehled podobných případů od roku 1990:
• 2.června 1990 - na pražském Staroměstském náměstí vybuchla
bomba, která připravila o oko německou turistku. Lehce zranila
desítky dalších lidí. Bombu, umístil neznámý pachatel ve sportovní
tašce na podstavec pomníku Mistra Jana Husa.
• 2.srpna 1990 - na Hostivařské přehradě v jihovýchodní části
hlavního města vybuchla bomba stejné konstrukce jako na
Staroměstském náměstí
• 15.října 1995 - v Chrudimi před divadlem Karla Pipicha vybuchla
po předchozím anonymním telefonátu nálož.
• Říjen 1995 - v Praze 5-Smíchově v areálu Sokola na Mrázovce
výbuch neznámé trhaviny nastražené v láhvi těžce zranil sloven
ského dělníka provádějícího rekonstrukci areálu.
• 22.dubna 1996 - krátce po půlnoci vybuchla neznámá výbušnina
na schodech prodejny koženého zboží v Karlově ulici v Praze. Po
dle policie mohlo jít o vymáhání tzv.výpalného. Obchod, na němž
vznikla škoda milión korun, patřil tureckému obchodníkovi.
• 9.srpna 1996 - ve vestibulu stanice pražského metra Karlovo
náměstí explodovala výbušnina umístěná v odpadkovém koši.
• 14.srpna 1996 - ve Wuchterlově ulici v Praze 6-Dejvicích ex
plodovala nálož v plastikové popelnici.
• 26.listopadu 1996 - při výbuchu vojenského granátu v suterénu
městské nemocnice v Ostravě-Fifejdách zahynuly dvě ženy, jež v
nemocnici pracovaly jako uklízečky, třetí vyvázla s těžkým
zraněním. Některá z žen pravděpodobně tašku s výbušninou našla
mimo objekt nemocnice a přinesla ji na své pracoviště.
• 29.ledna 1997 - nálož tritolu explodovala před budovou Okres
ního soudu v Olomouci.
• 5.února 1997 - při výbuchu neznámé látky v bytě v centru Olo
mouce byl usmrcen starší muž.
• 5.května 1997 - v Praze na Smíchově před vchodem do cvičiště
TJ Sokol na Mrázovce vybuchla amatérsky vyrobená výbušnina v
odpadkovém koši. Výbuch těžce zranil správcovou areálu.
• 10.května 1997 - ve Střelničné ulici v Praze-Ďáblicích rozmetal
výbuch prodejní Stánek s ovocem a zeleninou.
• 25.května 1997 - výbuch trhaviny ve
Pokračování str. 10

SUSTEK
,,^/žčz/ a- .7/"//v/

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

Telefon: 9758 6100

DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS SUPPLIES

PI: 9557 4199, 9557 3893
Fax: 9557 4924
378 Centre Rd. Bentleigh 3204

BENTLEIGH PAINT SPOT
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Každý čtvrtek v Národním domě-

odpolední káva a zákusek.

28. ŘÍJEN 1918 -1998
Československá obec legionářská
SHRINE of REMEMBRANCE

oslaví 80. výročí založení naší republiky
Vztyčeni státní vlajky a kladení věnce u hrobu neznámého vojína .
Místo obřadu: Shrine of Remembrance v Melbourne
V neděli 25. října 1998 od 10,30 do 11,00.
Sraz před památníkem nejpozději v 10,30 hod.
Dostavte se v hojném počtu oslavit toto významné výročí
Národní kroje velmi vítané
Československá obec legionářská v zahraničí
Jednota Victona
Pro účastníky oslavy bude v Národním domě
ve 12,30

Slavnostní oběd
Cena $13 - obědnávky jsou nutné - volejte na tel: 9432 8246

vestibulu lázeňského domu Priessnitz v Jeseníku inicioval v sebevražedném úmyslu expert na trhaviny
a někdejší zaměstnanec Synthesie Semtín. Silná tlaková vlna posunula nosné zdi budovy, způsobila
škody za více než 20 miliónů korun, usmrtila pachatele a zranila dalších 20 lidí.
• 6.prosince 1997 - časně ráno explodovala výbušnina u domu obývaného tehdejším ministrem financí
a místopředsedou ODS Ivanem Pilipem v pražské čtvrti Petřiny.
• 8.ledna 1998 - neznámý pachatel vhodil výbušninu do interiéru cestovní kanceláře Lupinotour v cen
tru Jablonce nad Nisou.
• 27.dubna 1998 - v centru Ostravy na tramvajové zastávce v místě zvaném Frýdlantské mosty vy
buchla v odpadkovém koši časovaná a podomácku vyrobená výbušnina v kovové trubce.
• 15.června 1998 - neznámá výbušnina explodovala kolem půlnoci ze 14.na 15.června v odpadkovém
koši před budovou Okresního soudu v Přerově.
• 3.září 1998 - jeden člověk utrpěl těžké zranění při explozi
výbušniny, která vybuchla před půlnocí v Legerově ulici v centru
Vyučujeme
Prahy. Pravděpodobným původcem výbuchu byl sám zraněný hře na klavír
amatérský pyrotechnik

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

(ILBus) 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

ŕ

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!

9 října:
X

Hlavní film: Anton Spelec, ostrostřelec Vlasta Burian, Jaroslav Marvan, Jindřich Plachta 1932
Na tomto místě jsme uveřejňo
vali jména dárců na Kvart,
23. října:
Národní dům nebo na výjimečné
sbírky.
Hlavní film: Jak vytrhnout velrybě stoličku
Z několka důvodů jsme se
T. Holý, J. Preissová, F. Němec. Komedie 1977
rozhodli ukončit tuto praxi.
Začátek ve 20:00 hod., vstupné 2,Příspěvky přijímají tři členové
výboru, koordinace někdy pokul
hává a tím trpělo uveřejňování
Lehká večere k dostání v horním sále.
dárců. Bohužel se také stávalo, že
’ Tamtéž pro nekultúrni
jsme obdrželi šeky, dárce jsme
uveřejnili a pak jsme zjistili, že
šach, hraní mariáše nebo kulečník.
šek nám byl vrácen, za což jsme
byli penlizovaní bankou.
.
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Prosíme vás, abyste Národní
dům a vydávání Kvartu nadále finančně podporovali tak, že vyplníte předložený kupon a příspěvek v
hotovosti či šek přiložíte a předejte osobně nebo poštou.
Písemné potvrzení vám na požádání předá nebo pošle poštou br. Zdeněk Silavecký.
Děkujeme za porozumění. Vaše příspěvky jsou pro Kvart nanejvýš důležité a doufáme, že nás i v bu
doucnosti budete podporovat.
Výbor Sokola Melbourne
..A;-'.,
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| Odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem na:

I Sokolský list:
I

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

| Národní dům:
| Jiné dary:

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

| Změna adresy:

Jméno:

Číslo domu a ulice:..

Přeji si potvrzení příspěvku
Předem děkujeme za podporu Kvartu a
Národního domu. Bez Vaší pomoci
nemohou existovat.
Výbor Sokol Melbourne lne.

vart

DISCO
V sobotu 17. října ve 20,00

Objednávky na tel: 9361 2051

Taneční zábava s programem ve kterém vystoupí
kouzelník, cvičený slon, vzdušný akrobat
a uhlídáte další.
Zábavu doplní hudba STUDIA 4 a chutná večeře.

Vstupné $10,- Večeře zvlášť.
Objednávky na tel:

9744 1Ó91 nebo 9432 8246
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Nohejbaliste pořáda jí zábavu v

za účasti sydnejských nestárnoucích sportovců

v 8 hodin 24. i 0.98 v Národním domě na téma,
‘‘KUCHAŘI A KUCHARINKY - CISNICII SLOUŽÍCÍ"
pŕijdte všichni do Sokola je otevřená tam hospoda,
k tanci hrají PUKAVCI rození to žížnivci,

pestrá' tombola.vaří'Líba ňam ňam,
vztupné s večerí S 20.00,
místa zamluvte včas, aČse zase netlačíte,

na telefonu Rum íček -9870 6489 je to sportu tatíček,
nebo Ivan Zachr 9874 5085je to pražský chachar.

