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Další neblahé výročí
Srpnový a zářijový Kvart
přiipoměl katastrofu českého
národa z roku 1968, v říjnu si
uvědomujeme, že uběhlo šede
sát let od jiných tragických udá
lostí - Mnichov 1938. Austrálie
tehdy patřila k jednomu z
předních stoupenců britského
ministerského předsedy Nevilla
Chamberlaina a uvítala jeho

Pan Pavel Pospíchal
Prezident Sokola Melbourne
a vydavatel měsíčníku Kvart
16. 10. 1998

Vážený pane,
reaguji tímto na Váš článek
“Český velvyslanec vydělával
na pronájmu bytu v Austrálii” v
Kvartu z června letošního roku.
Nejdříve bych se rád poza
stavil nad formální stránkou
celé věci: je pozoruhodné, že z
celé škály novin a časopisů
(včetně televize a rozhlasu),
které v České republice tuto
pseudoaféru přinesly a publi
kovaly i na Internetu, jste si
vybral zrovna (rudé) Právo,
které určitě nemá mezi zdejší
krajanskou komunitou právě
nejlepší pověst. Jedině v něm
se objevuje zavádějící formu
lace o “48 bytových jednot
kách”, která nutně musí nejvíce
podráždit všechny závistivce.
Ve svém komentáři, který za
článkem následuje, jste pak ve
svém svátém rozhořčení nad
“lumpenestablishmentem ”, jak
Pokračování na str. 8

Neville A. Chamberlain 1869-1940

návrat do Londýna z mni
chovských jednání s Adolfem
Hitlerem. Chamberlain tehdy
na letišti mával t.zv. mnichov
skou smlouvou, která měla
zaručit mír. Robert Menzies,
který byl tehdy australským
ministrem průmyslu a za rok se
stal ministerským předsedou,
označil tento pakt za "triumf
rozumu". Menzies krátce před
tím navštívil Evropu v zájmu
australského průmyslu a něko
likrát se kladně vyjádřil jak o
nacistickém Německu, tak fa
šistické Itálii. Tento názor pak
po vypuknutí války změnil, ale
pronásledovalo ho to až do roku

1966. Většina australského tis
ku podporovala v roce 1938
mnichovské rozhodnutí až do
extrému úplné naivnosti. To
ovšem byl přístup, který pano
val v mnoha západních zemích.
Vedly k tomu dva důvody.
Bylo to jednak podcenění
Hitlerových schopností, tento
názor přejímaly hlavně anglofonní oblasti od britských
diplomatů akreditovaných teh
dy v Berlíně. Ti se domnívali,
že Hitler a jeho civilní i
vojenská administrativy nemají
potřebné kvality, přikláněli se k
názoru, že je má spíše Mussolini. Tito diplomaté dokonce
označovali nacistické Německo
a fašistickou Itálii za demo
kratické země. Dalším dů
vodem pochybností spojených
s rozpoutáním války bylo pře
svědčení, že za pouhých dva
cet let od skončení hrůz první
světové války s takovými ztrá
tami na životech a majetku se
nikdo se zdravým rozumem do
další války nepustí. Navíc se
věřilo, že to byly státnické
chyby, které vyvolaly jak první
světovou, tak burskou válku a
že Marseillský mír byl vůči
Německu zbytečně přísný při
členěním hraničních oblastí
Československu, Polsku a
Francii.
Pro Austrálii zabrání Sudet
nehrálo velkou roli a Česko
slovensko bylo podle Cham
berlaina pro Velkou Británii
příliš vzdálené a neznámé,
Australanům se nechtělo do
další války zvláště na jiném
světadílu, byli si ale vědomi
Pokračování na str. 2
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svých smluvních závazků k
Britskému impériu. Ubránění
Suezského kanálu bylo tehdy
pro Austrálii, odkázanou na
lodní dopravu, vitální. Japonsko
se stávalo den ode dne politicky
i vojensky agresivnější, jak
dokazovalo nevyhlášené pře
padení Číny. Právě v době
uzavření Mnichovského paktu
zabralo Kantón, což otevřelo
Japoncům cestu na Hong Kong.
V Austrálii vznikly obavy, že
Japonci obsadí jihovýchodní
Asii včetně oblasti dnes zvané
Papua Nová Guinea s možností
invaze na pátý světadíl. Tyto
obavy se potvrdily, když Hitler
napadl v roce 1941 Sovětský
svaz. Nová Guinea byla do roku
1918 německou kolonií, pak ji
Liga národů dala do svě
řenectví Austrálii a nikdo by se
nedivil, kdyby Hitler chtěl toto
území zpět. Takže z toho všeho
vyplývá, že Austrálie potichu
souhlasila s Mnichovským pak
tem, jak jej podepsala s
Německem a Itálií Anglie a
Francie. Australská agrární
strana venkova, tehdy Country
Party, dnes The Nationals,
chtěla znovu vyvážet zejména
obiloviny do Německa, Itálie a
Japonska, tento obchod silně

poklesl v době světové krize.
Sociální demokraté se svými
silně levicovými frakcemi,
Australian Labour Party, se
tehdy zásadně bránili jakékoliv
účasti na válečném konfliktu
mimo Austrálii, což bylo kladně
komentováno v německém na
cistickém tisku. Australské
odbory bojkotovaly podporu
Velké Británie v době, kdy
Hitler uzavřel smlouvu se
Stalinem, odmítaly zejména
nakládat potraviny a suroviny
na nákladní mořskou dopravu.
To ale neznamená, že všichni
Australané s Mnichovským pak
tem souhlasili, Austrália Party,
dnešní liberálové, měla do jisté
míry odmítavé stanovisko, její
76letý mluvčí Billy Hughes,
který byl v době první světové
války ministerským předsedou,
protestoval proti obsazení Ra
kouska a pak záboru Sudet.
Šokoval také tím, že pokládal
za svátou povinnost udržet
mandát Nové Guineje a vzdo
rovat Hitlerovi. Napadl Mni
chovský pakt a prohlásil, že
nevěří Hitlerovi i kdyby ten
přísahal na stohy biblí narov
naných mezi městy Inverell a
Broken Hill, což je vzdušnou
čarou jak všichni víte více než
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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

tisíc kilometrů.
V době norimberských shro
máždění v září a říjnu 1938 se
Hitler projevoval jako maniak a
signalizoval velké nebezpečí
pro celou Evropu, s pěnou
kolem úst soptil proti Česko
slovensku. Plánoval invazi po
kud se čsl. vláda nevzdá
pohraničních oblastí s výtečně
vybudovaným obranným pás
mem. Chamberlain, Daladier,
Hitler a Mussolini podepsali
smlouvu v Mnichově koncem
září 1938, Francie garantovala
československé hranice a
svrchovanost
Marseillskou
smlouvou, Velká Británie a tak
i nepřímo Austrálie měla spo
jeneckou smlouvu s Francií kruh byl uzavřen a Česko
slovensko zrazeno. Byla to
historicky nešťastná a degra
dující kapitulace, která jen
posílila Hitlerovu megalomanii
a pocit nezranitelnosti. A při
tom německá armáda a
zejména letectvo a námoř
nictvo měly slabiny, ani
němečtí generálové nevěřili, že
by
mohli
zdolat
česko
slovenskou obrannou linii. A
vláda národa s holubicí pova
hou se pak položila na lopatky.
V. Donát

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři
• MUDr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz

RINGWOOD
Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.

® 9873 3016

Pondělí-Pátek 8:30-20:00
Sobota9:00-13:00
Neděle10:00-13:30
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Současný stav ve vízové oblasti mezi
Českou republikou a Austrálií.
Vízová povinnost mezi Českou
republikou a Australským
svazem byla v roce 1995 na
základě oboustranné dohody
maximálně zjednodušena a to
na úroveň prostého udělování
víz (předložení pasu, vyplnění
vízové aplikace spolu s
nezbytnými fotografiemi) bez
vyžadování dalších
dodatečných dokladů a
různých potvrzení při
současném zrušení poplatků.
Za poslední zhruba rok však
australská vláda postupně
přikračovala k opětovnému
zpřísňování podmínek při
udělování víz pro české
občany, přičemž zjednodušený
způsob vydávání víz z české
strany zůstal až doposud
nezměněn. Dle stanoviska
Department of Immigration and
Multicultural Affairs čeští
občané porušují vízové
podmínky ve stále narůstajícím
počtu a z toho důvodu je od
nich požadován tzv.“higher
level of proof“ tak, aby bylo
prokázáno, že nemají v úmyslu
v Austrálii žádat o trvalý pobyt,
o změnu typu víza, pobývat
zde po vypršení uděleného
víza nebo ilegálně pracovat
nebo ilegálně pracovat. Podle

informace příslušných
australských úřadů žadatelé z
České republiky porušují
podmínky uděleného víza
údajně až 4x více než je
průměr občanů ostatních zemí.
Toto zpřísnění se již několik
měsíců projevuje v praxi při
žádostech českých občanů o
udělení víza a je tedy zřejmé,
že již není naplňováno
ulehčení vzájemného vízového
styku, dohodnutého v roce
1995. Česká republika byla na
základě uvedených skutečností
zařazena mezi kategorii států s
tzv. rizikovým faktorem,
vyplývajícím z percentuálního
nárůstu občanů, kteří stále ve
větším počtu překračují
platnost víza. To v praxi
znamená, že při žádostech o
udělení víza je ze strany
příslušných australských úřadů
posuzována každá žádost
individuálně případ od případu,
na základě celé řady faktorů,
včetně předpokládané délky
pobytu, důvodu návštěvy,
podpory zvoucí strany, atd.
Dnem 1. července 1998
zároveň zavedly příslušné
australské úřady vízový
poplatek ve výši 50 AUD při
žádostech o udělení víza při

cestách do Austrálie. Toto
rozhodnutí se týká všech států
(tedy nejen ČR), které nejsou
zařazeny do tzv. systému ETA
(Electronic Travel Authority
systém - elektronický systém
povolování vstupu na území
Austrálie). Jelikož Česká
republika není součástí shora
uvedeného systému (obecně
řečeno, výhody tohoto systému
mají zatím možnost využívat
pouze státy EU, USA, Kanada,
apod.), spadá tedy do
kategorie států, na které se
vízové poplatky vztahují.
Na základě pečlivého
posouzení shora uvedených
skutečností Ministerstvo
zahraničních věcí v Praze, na
základě příslušného zmocnění,
rozhodlo o zavedení správních
poplatků za udělení českých
víz držitelům australských
cestovních dokladů.
JUDr. Ivan Záleský
generální konzul ČR

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

nejsrdečnější V
letecká
společnost V

V

Další informace obdržíte u Vašeho
travel agenta nebo kontaktujte přímo:

CZECH AIRLINES
Suite 808, Austrália Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232
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Velvyslanectví České republiky: 38 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

ODTUD A ODJINUD
ěkolika řádky se vracím k
srpnovému číslu Kvartu.
Redakce dostala ústní i pí
semné vzkazy, že jeho obsah
byl snad nejlepší mezi dosud
všemi vyšlými čísly. Pochvala
přišla i ze Sydney a zvláště nás
těší uznání českého velvy
slanectví. Proti očekávání vět
šina čtenářů pochopila rádoby
vtipnou formulaci v pozvání na
"dubčekovský bál", jehož účast
nící "vzpomínali na druhé
osvobození Rudou armádou",
nebýt toho, nežili by v Austrálii
a tak by se nemohli zúčastnit
tohoto bálu. Autor úvodníku
počítal s tím, že vyvolá diskusi.
K našemu sluchu dolehly jen
dva negativní hlasy. Jeden od
krajana, který nikdy nepoznal
komunismus na vlastní kůži a
jeho "vlastenectví 28.října" res
pektujeme. Druhá kritika nás
více méně ohromila, úvodníku
vytýkala, že nebyl vůči repub
lice přátelský. Autor definitivně
nepatří mezi havlobijce a
nepěstuje protihradní nálady,
jak se s nimi setkáváme u
některých Čechů žijících mimo
republiku. Úvodník odsoudil
kolaborující část národa za
nacistické a komunistické kru
tovlády. Ti, kteří se postavili se
zbraní v ruce proti fašistům a
kteří se ocitli v továrnách na
smrt, tvořili zlomek obyva
telstva. Podobně tomu bylo s
odpůrci 40leté komunistické
diktatury. Většinu národa tvořili
ti, kteří přikyvovali a uvě
domme si, že tento měsíc je to
třicet let ode dne, kdy

N

500 Collins Street,
Melbourne 300
Fax 03 9629 13110
Tel: 03 9629 6196,

17členné komorní sdružení
Virtuosi Pragensis a Škampovo
smyčcové kvarteto, které si již
dříve zde získalo velké uznání.
Připravilo pro Austrálii dva pro
gramy, jeden s hudbou Mo
zarta, Ebena a Janáčka, druhý
s hudbou Mozarta, Smetany a
Dvořáka. Janáčkův kvartet
bude hrát i novozélandské
smyčcové kvarteto a Dvořá

Surrender to
the Velvet
Revolution

P

Advokátní
kancelar
M. Kantor solicitors

československé Národní shro
máždění přijalo 228 hlasy, proti
byly 4 a hlasování se zdrželo
10, smlouvu o dočasném po
bytu sovětských vojsk na území
republiky. O tom rozhodli zá
stupci národa a naší vlasti. Do
toho dne nikdo nebyl na
pochybách, že jde o násilnou
okupaci. Od toho dne však
československé
ústavní
orgány, které se těšily důvěře
obyvatel,
poskytly
této
okupační
armádě
status
spřátelené armády. Poslanecká
sněmovna a vláda byly dosa
zeny na ruských bodácích a v
sedmdesátých letech již většina
národa tuto realitu přijala. A
toto nemá exil odsuzovat.
odle
vzoru
amerického
památníku přistěhovalectví Ellis Island, New York Harbour
- i Austrále připravuje odhalení
"pamětní zdi " v délce sta met
rů, která na bronzových des
kách ponese jména těch, kteří
si zvolili pátý světadíl za nový
domov. "Welcome Wall" pone
se třicet tisíc jmen a bude
situována na severním okraji
námořního musea v Sydney the National Maritime Museum,
Darling Harbour. Přistěhovalci
nebo jejich potomci si mohou
zajistit umístění jména za
100-200 dolarů, pište na GPO
Box 5131, Sydney 1042 nebo
telefonujte na 02-95527777.
Do Melbourne přijede v říjnu
světoznámý holandský balet
-Nederlands Dans Theater-,
jehož zakladatelem a ředitelem
je Jiří Kylián. Celovečerní pro
gram je sestaven ze tří baletů
na takové úrovni a s takovými
efekty, že je obtížné speci
fikovat fenomenální schopnost
tanečníků, jak komunikují s
diváky. Hudební agentura Musica Viva připravila na příští se
zónu osm koncertů a cyklus
nazvala The Velvet Revolution.
Z toho jasně vyplývá, že česká
hudba a čeští umělci budou
silně zastoupeni. Bude to

|

kovo klavírní trio zařadila do
svého programu severoame
rická skupina. Janáčkovu hous
lovou sonátu přednesou aus
tralští umělci J. Harding a I.
Munrou, kteří nás také překva
pí skladbou E. Kats-Černínové
Velvet Revolution, houslovou

SEZNÁMENÍ
48/166 Moravian from
Central Victorian bush seeks a
youthful lady for
friendship.
Must be familiar with the Fivepoint star in the circle.
Reply: P.O.BOX 60,
Dunolly 3472, Australia

Velvyslanectví' Slovenské republiky: 47 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606
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Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
sonátou zkomponovanou pro
tento koncertní cyklus.
a adresu Národního domu
přišel dopis nabízející třítý
denní pobyty v Kalifornii se
zvláštním zaměřením na výuku
angličtiny, pokud by bylo žá
doucí, pobyt je možné ovšem
zaměřit i jinak. Tři týdny pobytu
i se stravováním a případným
vyučováním a třemi exkurzemi
stojí USD 595, pište na Institute
for Američan Education, 23470
Olivewood Plaza Dr., 120,
Mořeno Valley, Ca 92553, USA,
tel. 909 243-0543, fax 909 2439936.
e Vysokých Tatrách se
konal Světový pohár v
orientačním běhu, v hlavní ka
tegorii mužů zvítězil R. Ropek
z České republiky, Australan T.
Quayle byl čtyřicátý čtvrtý. V
ženách zvítězila finská závod
nice, Australanka T. Bluett
doběhla dvacátá pátá.
iochemik Jiří Valenta změnil
zaměstnání z lásky k hudbě
a svobodnému životu, stal se
šumařem a můžete ho slyšet i
vidět na Karlově mostě, jak
obšťastňuje kolemjdoucí hrou
na kladívkovou akordovou
citeru. Údajně se stal pražskou
pamětihodností pěší zóny v

N
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dobovém oblečení, je členem
omnívám se, že jazykoví
Pražského sdružení citeristů,
odborníci ministerstva vnitra
ČR mají jisté potíže s
turistům podává informace o
svém nástroji údajně v 70 ja
překladem výrazu “by means”.
Posuďte sami jak změnili smysl
zycích a mohou si u něj také
sdělení. Dále, překládat “the
koupit knihu o českém harfenictví, kterou také sám napsal.
local communities” resp. “les
pražském
nakladatelství
colectives locales” jako “dot
Tilia právě vyšla publikace
čené jednotky” také nepo
Bořivoje Čalovského nazvaná
kládám za nejšťastnější. “Com
Emigranti, má 399 stránek a
munity” znamená jak víme
společenství, pospolitost, obec.
stojí 225 Kč. Je to výběr ko
respondence po
Diskutovaný článek 5 Evropské charty
litických uprchlí
místní samosprávy
ků z prvních let

v

po únoru 1948.
• Anglická oficiální verze: Changes in local authority
□oundaries shall not be made without prior consultati
a pět set
on of the local communities concerned, possibly by mečtenářů Lido
ans of a referendum where this is permitted by statute.
vých novin bylo
• Francouzská oficiální verze: Pour toute modification
dotázáno, kterou
des limites territoriales locales, les collectivités loca
les concernées doivent être consultées préalable
osobnost by nej
ment, éventuellement par voie de référendum là où la
raději viděli v
loi le permet.
úřadě prezidenta
• Český překlad provedený na ministerstvu vnitra:
Změny hranic místních územních celků nesmějí být
kdyby
Václav
provedeny bez předchozího projednání s dotčenými jed
Havel odstoupil.
notkami, popřípadě bez referenda tam, kde to dovoluje
Nejvíce odpo
zákon.
Pramen: MV ČR
vědí jmenovalo
Václava Klause,
Samozřejmě slovo “komunita”
v těsném závěsu se umístil
nemohlo být použito, protože
katolický kněz Tomáš Halík a
jde
o otrocké zčeštění a
na třetím místě se ocitla
Pravidla
českého pravopisu je
současná americká ministryně
vůbec
neuvádějí.
zahraničí Madeleine AlbrighIP
tová, rozená Korbelová.

N

GENERÁLNI KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY
Vízové poplatky byly určeny v následující výši:
a)
vstupní, návratné, jednosměrné průjezdní vízum
b)
obousměrné průjezdní vízum
c)
trvalé návratné nebo průjezdní vízum s platností na 3 měsíce
d)
trvalé návratné nebo průjezdní vízum s platností na 6 měsíce
Výše těchto poplatků není konstantní a je závislá na vývoji pohybu směnného
runou a australským dolarem.
Toto opatření se netýká držitelů platných českých pasů.

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

1000Kč - 55AUD
1000Kč - 55AUD
1000Kč - 55AUD
2500Kč - 138AUD
kurzu mezi českou ko

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

V. Mečiar na rozlúčku v STV
V relácii Ako ďalej, pán
predseda vlády? sa V. Mečiar
venoval mnohým témam. Jeho
výpoveď k niektorým z nich
prinášame v pôvodnom znení.
OPOZÍCIA NIE JE
SVOJPRÁVNA
"Je tu možnosť povedzme
koalície - teoretické možnosti
hovorím - koalícia HZDS SDK. Keby sme hľadali histo
rický zmier a stabilitu, toto je
možné, bol by to prvok dobré
ho signálu, ale nebude. Druhá
taká varianta je HZDS - SDĽ,
poťažne SOP, s tichou pod
porou SNS alebo účasťou
SNS... Ale ani toto nebude.
Pretože tú koalíciu, ktorá
nakoniec vystúpi na politickú
scénu ako reálna politická sila,
to znamená SDK, SOP, SDĽ a
maďarská koalícia, niekto zo
stavoval už dávno predtým a
ich lídri už nemôžu dneska ho
voriť nič. Môžu povedať len
áno. Nie sú v tomto smere už v
rozhodovaní celkom
svojprávni..."
NA ČO MÁ HZDS NÁROK
"Tu sa ukáže znovu to farizej
stvo opozície, ak mysleli váž
ne, že treba prejsť na systém
pomerného zastúpenia, tak
predseda parlamentu podľa

zásady pomerného zastúpenia
musí byť z HZDS. Ak, samo
zrejme, táto zásada bude poru
šená, budeme reagovať...
Takisto si myslím, že HZDS by
malo mať nielen predsedu
parlamentu, aj predsedu Naj
vyššieho kontrolného úradu."

Vladimir Mecîar
STV BUDE
ZNORMALIZOVANÁ
"Predpokladám, že aj Sloven
ská televízia bude viacmenej
normalizovaná, však vám
predpovedali skôr, a nebojte
sa, aj tu sedíme spolu, aj tam
budeme potom spolu... O to
ťažšie bude ľuďom vedieť, kde
je pravda a čo je lož, ani teraz
to dosť dobre nerozoznali."
K OBČANOM A REFERENDU
"Toto je druhá porážka politic
ká. Ale tentoraz sme neprehrali
len politicky ako hnutie, ale

MClßOURNC CHCAPCST CARS
127 KEYS ROAD, MOORABIN

prehrali ste to vy, občania.
Nedá sa vládnuť v štáte, v
ktorom ide o vaše peniaze, a
vás viacej ako 57 percent a
viac ako 50 percent povie nám je to jedno. Ak vám
nezáleží na vlastných penia
zoch, na čom vám záleží? Kto
má potom za vás rozhodovať,
niesť zodpovednosť... Vy sa
nestaráte o vlastné veci. Kto to
má za vás urobiť?"
NEBUDE POSLANCOM?
"Tak som postavil svojim
priateľom a kolegom otázku
takú, že nezložím sľub poslan
ca Národnej rady a nebudem v
Národnej rade. Nemôžem
zastupovať v situácii, v ktorej
ste mi zobrali všetko. Proste
dávate mi funkciu a ponuku
poslanca, v ktorej nemôžem
urobiť nič... Ak by som sľub po
slanca zložil na ustanovujúcej
schôdzi, zrieknem sa ho po
tejto ustanovujúcej schôdzi."
O AMERIČANOCH
"Ukazovali vám: pozor na to,
Mečiar vás ťahá na Rusko, a
pritom ste si nevšimli, koľko
zdrojov, energie, koľkých ľudí
Američania, Nemci k týmto
voľbám školili. Kričali - pozrite
si Schifferovú, za aké peniaze
sem prišla. Nikto z vás sa
neopýtal, za aké peniaze
budúca členka vlády

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.

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

súhlasili, niečo nie, niekedy ste
si niektorí mysleli, že klamem,
a boli aj takí, čo ma radi
vypínali. Čo mám hovoriť na
záver? Mal som rád život a
mám ho rád, žil som naplno,
robil som naplno, dával som
vám všetko. A čo teraz mám
hovoriť? Poďme, poďme si
zaspievať. S Pánom Bohom,
idem od vás, neublížil som,
neublížil som žiadnemu z vás."

Schmognerová sa pripravovala
v 94., v 97., v 98. v zahraničí.
Keď si týchto ľudí niekto platil,
budú teraz hájiť vaše záujmy?
Aké to bude, čie záujmy budú
obhajovať? Ja som držal
Slovensko nie izolované, držal
som ho slobodné. Držal som
vás zvrchovaných, slobodných.
Slobodných, vy ste boli v
Európe jediní, ktorí počúvali
len hlas svojho svedomia a
svojho národa."
K NOVINÁROM
"Moja idea je taká, že dneska
vystúpim v Slovenskej televízii
posledný raz. Prosím noviná
rov, aby ma neobťažovali.
Nebudem sa rozprávať s nikým
a naviac niektorých opozičných
nechcem ani stretnúť. Je tam
zopár takých, čo by som ich
rád stretol, ale len keď budem
sám. Pokiaľ ide o provládnych,
alebo teda tých, čo mi pomá
hali, prosím, aby do nového
roku počkali. Nebudem sa
rozprávať s nikým. Čiže dnes
ka mám verejné vyjadrenie,
posledné verejné vyjadrenie."
LABUTIA PIESEŇ PREMIÉRA
"V tejto relácii som vystupoval
veľa razy a povedal som
všeličo. Niečo ste so mnou

i
Denník SME naozaj
nemôže rozhodnúť o tom,
že V. Mečiar je chorý a patrí
na psychiatriu
BRATISLAVA (SME) - 1/10/98
Početní čitatelia včera po
odvysielaní relácie Ako ďalej,
pán predseda vlády?
rozhorčene telefonovali do
denníka SME. Zhodne
protestovali proti tomu, že
premiér V. Mečiar ich
prostredníctvom
verejnoprávnej STV obvinil z
volebnej zrady. Čitatelia
argumentovali tým, že HZDS
nechceli voliť dávno a V.
Mečiara už vôbec nie. Podľa
viacerých patrí V. Mečiar na
psychiatriu a denník SME by to
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mal zariadiť, keďže premiér v
spore s ním utrpel ťažkú
psychickú traumu. Takisto vraj
treba prestať platiť
verejnoprávnu STV, kedže
umožní vysielať podobné
patologické relácie, ktoré platí
100 percent občanoy, ale sú
určené iba pre 27 percent.
Denník SME konštatuje, že
podobnými výzvami sa
nemôže zaoberať. Súčasne si
dovoľujeme láskavo upozorniť
čitateľov, aby nám už v
súvislosti s V. Mečiarom
netelefonovali. Všetkých
ubezpečujeme, že máme aj
dôležitejšie starosti.
Británie zavádí víza vůči
Slovensku
Britský ministr vnitra
Jack Straw.
LONDÝN 7.října (zpravodaj
ČTK) - Británie se rozhodla
zavést vízovou povinnost pro
obyvatele Slovenska. Bylo to
dnes oznámeno ve Sněmovně
lordů britského parlamentu v
písemné odpovědi ministra
vnitra Jacka Strawa. Vízový
režim vstoupí v platnost ve
čtvrtek 8.října v 00:01 britského
letního času (01:01 SELČ).
Mluvčí britského ministerstva

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES

BOHEMIA TRAVEL

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

Začátkem prosince do Prahy AUD 1350.
Máme ještě několik míst na lety před vánocemi!!!

IVO NOVAK

24 HODINOVÁ SLUŽBA
13 Gifford Avenue, Ferntree Gully

Bohemia

MOBILE: 015 369 211
Shop: 9758 8854
JstgSŕ,....,......

'.y-.......

š

PRAGUE CAKES
jemné české
pečivo a zákusky

Otevřeno denné
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

vnitra dnes řekl, že zavedení
víz pro občany České republiky
se nechystá. Neoficiální zdroje
v britské metropoli sice
nevyloučily zavedení vízové
povinnosti v budoucnu také
vůči občanům ČR, v nejbližší
době to však nepovažují za
pravděpodobné. V uplynulých
dvou měsících požádalo v

Británii o azyl 460 českých
Romů.
Britské úřady se rozhodly pro
obnovení vízové povinnosti
vůči Slovensku poté, co v
poslední době výrazně vzrostl
počet slovenských Romů
žádajících v Británii o azyl.
Nové opatření má zabránit
zneužívání britského azylového

systému.
Britské ministerstvo vnitra
dnes v Londýně informovalo,
že v září přijelo do Británie se
žádostí o azyl 765 Romů ze
Slovenska; v srpnu jich bylo
846. Od ledna do konce
července přitom britské úřady
zaregistrovaly jen 215 žádostí
slovenských Romů.

Pokračování ze str. 1
minulou vládu nazýváte a do
kterého zahrnujete i mne, smí
chal dohromady vše možné,
takže věcně polemizovat je
velmi obtížné. Doufám jen, že
současná česká vláda Vám
konečně bude vyhovovat.
Jako odpověď na nesmyslná
obvinění, že jsem “zastavil
budovu velvyslanectví, která
ovšem není majetkem České
republiky” (volná citace tisko
vého mluvčího Ministerstva
zahraničních věcí ČR v TV
Nova) přikládám svůj dopis
šéfredaktorovi časopisu Týden,
který se celou aférou zabýval
nejpodrobněji, a žádám Vás o
její zveřejnění spolu s tímto
dopisem. Je totiž symptomatic
ké, že časopis Týden tak
neučinil. Vy sám, pokud vím,
jste rovněž neuverejnil dopis,
který jste v této věci dostal od
bývalého prezidenta České
obchodní komory v Austrálii,
ani jste se neobtěžoval na něj

odpovědět. Pro informaci dodá
vám, že ve věcí “zastavené
ambasády” je příslušná žaloba
v ČR již podaná a další budou
následovat. Své soukromé (a
samozřejmě zcela legální)
investice zde v Austrálii jsem
nikdy neskrýval, použe jsem
vždy tvrdil, že se jedná o
výsostné privátní záležitost.
Na závěr bych se chtěl
pozastavit ještě u dvou bodů
Vašeho komentáře: údajné
“úplatky” a “vydírání” pracovní
ků velvyslanectví z mé strany
(ve skutečnosti se jednalo o
pojištění služebních vozidel)
bylo po jejich udáních šetřeno
inspekcí MZV ještě za mého
působení v Austrálii. Pokud se
nemýlím, jedná se o trestný čin
se sazbou do pěti let a v
případě, že by inspekce shle
dala jejich oprávněnost, bylo
její povinností podat na mě
trestní oznámení.
Plně souhlasím s Vámi, že
zveřejněním této pseudoaféry

skutečně došlo (avšak bez
mého přičinění) k narušení
česko-australských
vztahů.
Ovšem je nesmyslné spojovat ji
s vízovou praxí australských
úřadů, které se řídí svou vlastní
strategií, jak jsem se sám
mnohokráte přesvědčil, když
jsem v této záležitosti inter
venoval u australského mini
sterstva imigrace, mimo jiné i
ve věci Vašich známých a
příbuzných. Australské úřady
jsou bohužel neoblomné a po
nedávných incidentech našich
občanů v Kanadě a Velké
Británii se nedá vyloučit, že
jejich stanovisko má své
opodstatnění. Austrálie nedáv
no dokonce znovu zavedla vůči
naším turistům vízový poplatek,
čehož jsem se již při své
současné cestě stal obětí.
Stejně tak s Vámi sou
hlasím, že je ostudou naší

Yfy.

Sy/fZ.

Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

COOL ZONE
I REFRIGERATION
P/L

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

PRO DO&ROU RADU
NÍZKÉ CENY A VZORNOU
ODSLUHU VOLEJTE:

world-wise
travel

Opravy, konstrukce, prodej
chladících zařízení

Petr V. Kubásek,

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

I

SUITE 3, 1 LEICESTER AVENUE
GLEN WAVERLEY VIC 3150

Ph: (03) 9886 S983

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

vlasti, jak se chová ke svým
občanům žijícím v zahraničí.
Pokud ovšem jste tuto praxi
dával do souvislosti s mou
osobou, pak jste, řečeno slovy
jednoho našeho komika “brečel
sice dobře, ale na špatném
hrobě”. Během svého posla
neckého působení ve Federál
ním shromážděni jsem samo
zřejmě prosazoval restituce
majetku (nevyhovující výsledná
podoba zákona byla bohužel
jediným možným kompromi
sem, pokud měl zákon par
lamentem vůbec projít), daleko
větší zásluhu si však přičítám o
to, že při projednávání voleb
ního zákona v únoru 1992 jsem
byl předkladatelem pozměňo
vacího návrhu, jenž umožňoval
volit Čechům žijícím v zahra

ničí. Připomenu Vám smutnou
skutečnost, že pro tento návrh
hlasovalo jen 9 poslanců
(včetně mě) z celého 300 člen
ného Federálního shromáždě
ní.
A dodnes se cítím trapně,
když si vzpomenu, jak koncem
minulého a počátkem letošního
roku jsem coby představitel ČR
v Austrálii a na Novém Zélandu
sliboval krajanským klubům, že
v letošních volbách už naši
občané v zahraničí jistě budou
moci volit, neboť veškerá
vyjádření představitelů vlády a
Parlamentu tomu nasvědčovala
(v té době jsme totiž potřebovali
podporu zejména české komu
nity ve Spojených státech, když
se v arqerickérrj Kongresu mělo
jednat o našem vstupu do

vart 9

NATO). Jak to nakonec dopad
lo, víme všichni. Osobně to
považuji za další ukázku po
kleslé morálky našeho národa
po 50 letech marasmu, ale
bohužel též některých speci
fických vlastností českých lidí,
jež bychom u ostatních národů
marně hledali. Aféra, která se
krátkodobě strhla v červnu
kolem mé osoby, nijak v tomto
smyslu nevybočuje z řady.
Pokud máte zájem se o
politickém pozadí celé věci
dozvědět více, doporučuji Vaší
pozornosti článek “Nestřílejte
na diplomaty”, který vyšel v
časopisu Respekt dne 26. ledna
tohoto roku.
S pozdravem
Jaroslav Suchánek,
t.č. návštěvou v Melbourne

OMLUVA
Dr. J. Suchánek, bývalý velvyslanec České republiky v Austrálii mě za jeho návštěvy v Melbourne
požádal o otištěni dopisu, kterým vysvětluje “pseudoaféru” kolem jeho působení v Austrálii.
Omlouvám se, že jsem neprošetřoval jeho činnost na velvyslanectví v Austrálii, ale pouze reagoval
na zprávy českých médií. Pokud je mi známo, zmíněná “pseudoáféra” je vyšetřována českou policií a v
případě soudního rozhodnutí ve prospěch Dr. Suchánka budu mezi prvními, kdo se omluví za uveřej
nění článku o jeho činnosti.
Jak snadno se chybuje je vidět i v dopise pana velvyslance.
Například před jednáním s ministrem imigrace mě pan velvyslanec požádal o informace týkající se
stížností na problémový australský konzulát ve Vídni. Žádal jsem krajany navštěvující Národní dům o
tyto informace, ke kterým jsem připojil zkušenost sestry se získáním turistického víza. Tedy pan
velvyslanec neintervenoval v zájmu mých přátel a příbuzných, ale vykonával povinosti spojené s jeho
úřadem. Za - lumpenestablishment - jsem neoznačil českou vládu, ale ty české kapitalisty, kterým
zákony a nařízení nejsou překážkou.
Nemohu také odpovídat nebo přetiskovat všechny dopisy, které redakce Kvartu obdrží. Zvláště ne
ty, které jsou psány anglicky, jako byl dopis od Mr. Dubsky.
Kvart chce nadále informovat melbournskou krajanskou komunitu o zajímavostech z Čech,
Slovenska a Austrálie, jak nejlépe může. Pokud jsou informace předávány poněkud laicky omlouvám se.
Pavel Pospíchal, svářeč ve výslužbě.

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
........................................ i"

l""k' ....................

Pi: 9557 4199, 9557 3893
Far 9557 4924
378 Centre Rd. Bentleigh 3204

BENTLEIGH PAINT SPOT
1' ■ ' .... &

' T«.* Ws."

f
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Každý čtvrtek v Národním domě-

odpolední káva a zákusek.

Česká škola pokračuje !!
Znova upozorňujeme, že i po
odchodu sl. Petry Rychecké,
večerní kurzy češtiny

Balcarová. Začátečníky učí
Zuzana Vasitch v úterý od 6,30
do 8,30. Obě paní učitelky jsou
zde jen krátkou dobu, obě tudíž
mají zaručeně nové vyučovací
metody i když tradičně český
přístup k vyučování.
Všechny věkové skupiny
jsou vítány, protože duchu aus
tralského školství na věku
nezáleží!
Pro děti školního věku by
chom ale mohli žádat státní
příspěvek na etnické školy,
mezi které by naše škola
mohla být registrována. Kurz
pro pokročilé je skvělou
přípravou pro zájemce, kteří
chtějí dělat maturitu (VCE) z
češtiny nebo eventuálně jet do
ČR studovat, případně hledat
zaměstnání. Je škoda nevyužít
příležitostí, které se nabízejí.
Kdo by měl zájem tomu
můžeme posloužit markantními
příklady, jak hodně a co se stu
denti od začátku roku naučili a
zlepšili.
Informace všeobecného
rázu ráda podá Táňa
Kučerová, 9719 7679; otázky
týkající se výuky Alena Bal
carová 9773 2268.

pravidelně probíhají pod ve
dením kvalifikovaných českých
učitelek. V pondělí od 6 do 8
učí mírně pokročilé pí. Alena

První BAZAR KNIH první
neděle 15. listopadu ve 2 hod.
Máte české knihy? Přijďte si je
vyměnit nebo vybrat další do
Národního domu.
Nenechte si ujít jedinečnou
příležitost k obohacení vaší
české knihovny!!
Informace u Vlasty Šustkové na

tel: 9808 8137
PS: Děkujeme všem štědrým
dárcům jmenovitě p.J. Blahovcovi, manželům Markovým
a dalším za velké množství darovaných publikací.

výzvy\
K ČeSKÝM A SLOVSAJSKÝM UMé-LClAM
Připravujeme pravidelná čtvrteční setkání v ^Národním domě.

Program : 1 8,00-20,00 Rodin:
Figurální kresba po dle model

Disk uze

Lekle občerstvení, nápoje u
baru
Bližší informace zájemcům predá

Kcxtka Kovácsová
Tel: 9598 3067

Fax: 9598 7115

Vyučujeme
hře na klavír

e-m a i I. kk ovacs@magnet.com.au

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.
MARTIA VÁŇA

Používáme moderní australské a
americké školy.
(R.Bus) ACCOIWFANT
Metodika vychází z postupů
f
Level 2, 55 Swanston St.
užívaných na nejlepších
MELBOURNE 3000
hudebních školách v Praze.
Komerční Ing. M. Váňa nabízí J Podle vašeho přání připravíme
žáky na zkoušky A.M.E.B.
účetní a daňové služby
Můžeme také hrát
v Melbourne a okolí.
české písně a skladby.
BH: 9654 4427
Marie Baumová,
AH: 0419 324 230
!

----- .------------------------------------------------------- --------------

111,11

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!

vart11

13. listopadu:

Hlavní film: Jak vytrhnout velrybě stoličkuT. Holý, J. Preissová, F. Němec, (1977) komedie.

Přispěl
jsi tento
rok na
KVART?

27. listopadu:

Hlavní film: Světáci - Oldřich Nový, V. Brodský,
J. Bohdalová, I. Janžurová (1969) komedie.

Začátek ve 20:00 hod., vstupné 2,Lehká večeře k dostání v horním sále.
- Tamtéž pro nekultúrni
šach, hraní mariáše nebo kulečník.

‘Jtyrd ^pnvicny
zemřel 15. října 1998, ve věku 68 let,
po dlouhé, těžké nemoci.
Bratr a člen výboru Sokola
zůstane v našich vzpomínkách.

vart
MEZINÁRODNÍ
ŠESTIDENNÍ
MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ
Za účasti početného českého týmu.
Zahájení 8. listopadu na
Tralargon Showgrounds

Informace
PHONE: 03 5176 0273

AUCTION - DRAŽBA
GLEN MAGGIE LAKE
WATERFRONT
7 Tamborita Tee.
COONGULLA 3860
V neděli 29. listopadu
1 hodina odpoledne
Large 5 bedroom house on double block,
boat storage, suitable for Dual occupancy.
Sculpture Studio Workshop
OPEN DAYS
Sun. 22. Sat. 29. Nov. 1 - 5 PM
by appointment ph: 03 5148 0216
B.Y.O. BBQ after auction

listopadová zábava
7. listopadu po setmění
STUDIO 4 hraje šlágry 60tých, 70tých, a 80tých
a pokud bude čas i 30tých, 40tých a 50tých let.

Chutná domácí večeře v horním sále.

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

9744 1691 nebo 9432 8246

