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i Ve svém novoročním projevu

1 pan prezident Havel upozornil
[ na český rasismus. Rasismus
i je podle slovníku jazyka česI kého pseudovědecká teorie,
i podle

které

jsou

rasově

i Kresba: V. Jiránek

Před rokem jsme mohli číst ve
všech australských novinách
výzvu ministerstva pro přistě
hovalectví, pro autenticitu uvá
dím klíčová slova v původním
znění: National Multicultural
Advisory Council - Multicultural
Australia, the way forward.
Pokud vím, zůstalo při krásných
slovech, žádná zpráva nebyla
pak publikována a tím méně
vyvozeny praktické poznatky a
opatření. Koncem minulého ro
ku universita v Sydney uspo
řádala konferenci věnovanou
multikulturalismu v Austrálii.
Akademici rozumovali, krásná
slova jen hýřila, o dopadu, který
by pozitivně ovlivnil naše životy
ale nevím. Jedno téma je při
těchto příležitostech vždy cud
ně opomíjeno: uznání vzdělání
získané mimo anglo-americkou
oblast. Jak se může mluvit o
multikulturní Austrálii, když

biologické rozdíly příčinou
přirozené nerovnosti lidí.

Vědecky dokazovali svou nadlidskost Němci. Češi jsou pouze
nadšení amatéři. Laboratoří pro
studium českého rasismu nebo
lépe xenofóbie - odpor, ne

pomoc. Po osmdesátém devá
tém roce se Čechům rozšířily
obzory a podle prezidenta
Havla nemají rádi nikoho.
Zevšeobecňování má nevýho
du - neukazuje pravdivý obraz.
Xenofobové jsou v každé zemi
a každé společnosti. V Austrálii,
zemi s obyvatelstvem slože
ným ze 130 etnických skupin,
musí vláda potírat rasovou
nenávist a podporovat sná
šenlivost. To se zde bezesporu
daří. Svoboda, které Australané
užívají je podmíněna tolerancí
a ohleduplností ke svobodě
druhých nebo chcete-li jiných.

Prezident Havel také kritizoval
české politikaření. Jemné od
stíny české politiky mi unikají a
nepochopil jsem proč si čeští
novináři tuto část projevu vy
světlili jako útok na expremiéra
Klause.
Jenom
jsem
si
uvědomil jak moudré jsou
rezignace australských politic
kých vůdců (česky lídrů) po
prohraných volbách.

přátelství ke všemu cizímu -

je Austrálie a pravděpodobně
ostatní země kam se ve větším
množství vystěhovali čeští
uprchlíci. Pro ty se totiž v ně
kterých směrech opuštěním
vlasti zastavil čas. Takže ti, co
odešli po komunistickém puči
nemají rádi Němce a Židy. My
z osmašedesátého považujeme
za méněcenné Rusy zatím co
exulanti ze začátku osmdesá
tých let k Rusům přibrali zbytek
obyvatel zemí, které Českoslo
vensku
poskytly bratrskou

Povídání o politicích mne
přivádí k našemu klání s mini
sterstvem přistěhovalectví a
multikulturalismu a jeho udě
lováním vstupních víz. Před
poslední den loňského roku
jsem se sešel v Národním
domě spolu s Ivanem Kola
říkem s paní Margarethou Korn,
mluvčí ministerstva, která nám
vysvětlila důvody jednání kon
zulárních úředníku vůči českým
žadatelům. Podle paní Kor-

Konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000
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Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

neuznává prokazatelnou kvali
fikaci, třeba českou, od insta
latérů a elektrikářů přes praco

vníky zdravotních služeb (léka
ře, zubaře, ošetřovatelky, labo
ratorní odborníky, farmaceuty,
optiky aj.) až po teology ! Jes
tliže multikulturalismus nemá
zůstat předvolební vějičkou s
omezením působnosti na flamengo a pizzu, měl by respek
tovat naše národní kořeny a
kvalifikaci a spravedlivě posu
zovat pracovní schopnosti, ne
měřit dvojím metrem. Jinak
multikulturalismus zůstává du
tou frází. Snad jediným kladem
je pak to, že ty nejrůznější orga
nizace, výbory a podvýbory atd.
zaměstnávají či zadávají práci
velkému množství lidí, i když to

STAMPS & COINS

v drtivé většině nejsou přistě
hovalci nebo jejich potomci.
•

Podle všeobecně sdíleného
veřejného mínění, Australan
neaustralského původu nemů
že, či by neměl zastávat vyšší
postavení, zvláště nikoliv ve
státní správě. Jak jsou přistě
hovalci procentuálně zastou
peni v místních samosprávách
a vládách? Zřejmě existuje
nepsaný zákon „stropního pra
hu“, za který se jakkoliv nadaný
a schopný jednotlivec nemůže
dostat. Vykládal mně výzkumný
vědecký pracovník čínského
původu narozený a kvalifiko
vaný v Austrálii, že je všeo
becně pokládán za uklízeče,
nebo v nejlepším případě, za
kuchaře. Uvažuji, zda podstat
né zvýhodnění poplatku za
telefonický hovor do Velké
Británie ve srovnání s tím např.
do České republiky, je odrazem
takovéto politiky. Skotský či ir
ský akcent hraničící někdy s
nesrozumitelností i pro rodilého
Australana, se nepokládá za
překážku ve služebním postu
pu, slovanský pak již bývá
diskvalifikující.
9

Přistěhovalecký systém zvaný

Peter Strich

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.
ZNÁMKY

•
•

MINCE
MEDAILE, ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ

•
•
•
•

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

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

VÝKUP A PRODEJ ZA HOTOVÉ
Pro krajany sleva
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V nesouhlasu s dnešní módou
uvažuji, zda by nebylo vhod
nější upustit od multikulturalismu, jak je v Austrálii prak
tikován a dát přednost inte
graci a asimilaci. K tomu v dru
hé či třetí generaci
stejně
dochází. Zbavilo by nás to
palčivé otázky, kdy se přistě
hovalec stává pravým Austra
lanem - tím, kterému se říká
“Aussie”. V dnešním systému
asi nikdy. Ale přece rovno
právní jsme alespoň v něčem v přiznání a placení daní.
V. Donát

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

tel: 03 9661 2945
•

„Melting Pot“ byl v Austrálii
opuštěn před dvaceti lety a
nahrazen mechanismem „fair
go“. Myšlenka to byla nesporně
dobrá, položená na principu
sociální spravedlnosti, rovno
právnosti a podílu v pracovním,
společenském a politickém ži
votě. Během dvou desítiletí ne
byl tento cíl dosažen, prozatím
zůstává u vzletných barevných
brožur nákladně a bezvýsledně
propagujících etnicitu, prázd
nou slámu mlátících konferencí
a slibů, které nejsou nikdy
splněny, ať již vycházejí z úst
politiků a ministrů jakékoliv
stranické příslušnosti.

Rodinní lékaři
9
9

MUDr. Alžběta Gazdíková
MUDr. Přemysl Kunz
RINGWOOD

Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.

® 9873 3016

Pondělí-Pátek 8:30-20:00
Sobota 9:00-13:00
Neděle 10:00-13:30

našich členů parlamentu přitěžuje českým turistům a tím je
vtlačí mezi země s nezod
povědnými občany je počet
turistů, kteří si v Austrálii
legálně prodlouží víza. í tak
každý 125. Američan a každý
18. Čech. Mluvčí ministerstva
více méně souhlasila s našimi
námitkami, že nikdo nenutí
Austrálii vybrat poplatek a
prodloužit dobu pobytu, a že
pokud tak Austrálie učiní, nemá
právo za to penalizovat příští
uchazeče o vízum. Abychom
parafrázovali přísloví - kdo
chce emigranta biti, statistiku si
najde. Zaměstnanci minister

Pokračováni ze str. 1

nové, dělí ministerstvo země na
ty, od kterých nehrozí nebezpečí,
že jejich turisté utrhnou skývu
chleba z úst australských neza
městnaných a na ty ostatní.
Parlamentární komise rozhodla,
které statistické podklady použít
při kalkulaci, jejímž výsledkem je
zařazení země do rizikové skupi
ny. Lži, zatracené lži a statistiky.
Použité statistiky nejsou veřej
nosti dostupné. Byly mi ale
předloženy k nahlédnutí. Z těchto
statistik jsem se poučil, že 0,4%
českých turistů nedodrží vízové
podmínky. Procento je stejné
jako u Kanaďanů, o jednu dese
tinu procenta vyšší než u
Angličanů a jednu desetinu pro
centa nižší než u Američanů.
Tedy zanedbatelné množství.
Jediná statistika, která podle

stva obhajují jasně diskrimi
nační politiku a je na nás,
abychom na tuto diskriminaci
upozorňovali naše volené

zástupce. Zde jsou dvě adresy.

Zodpovědný pan ministr:
The Hon. Philip Ruddock
NRMA Building
11-15 Albert Street
HORNBY, N.S.W., 2077
a stínový ministr:
The Hon. Con Sciacca MP
1/29 Mount Cotton Road
CAPALABA, QLD. 4157

Konzulární úředníci mají právo
podle platných směrnic bez
důvodně zamítnout vízum. My
máme
právo,
pokud
ne
povinnost, protestovat proti
bezpráví a diskriminaci. To je
základ demokracie - vlády lidu.
Všeobecně nemáme ve zvy
ku tento demokratický postup
používat. Mávneme rukou a
doufáme, že to nějak dopadne.
Následky tohoto jednání potom
nemůžeme přičítat nikomu
jinému než sami sobě.
Pavel Pospíchal

Do Prahy
Airbusem A 310

společnost V

ľ,

Další informace obdržíte u vašeho travel
agenta nebo kontaktujte přímo:

CZECH AIRLINES
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letecká V
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Suite 808, Australia Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713
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Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu .

K vart

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

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

mluvit před svou dcerou. Ta
však v dívčím věku vstoupila do
organizace, zvané Eureka
minulém Kvartu jsme četli
Youth League pod patronací
úvodník o papeži Janu
Pavlu II. O vánocích se mi Komunistické strany Austrálie a
indoktrinovanou ideologii to
dostal do rukou jeho životopis
hoto hnutí dodnes neopustila.
(Jonathan Kwitny : Man of the
^eská pošta přinesla krajanům
Century - The Life and Times of
žijícím mimo republiku neví
Pope John Paul II, Warner,
taný vánoční dárek - od ledna
str.754, AUSD I9.95). Samo
1999 zdražuje mezinárodní
zřejmě to není kritická bi
služby. To znamená, že naši
ografie. Zdůrazňuje, jak pape
příbuzní a přátelé budou po
žovu zásluhu o rozbití kremel
stiženi a někteří omezí či úplně
ského impéria, tak jeho morál
přeruší korespondenci s námi.
ní postoj nepovolit uvolnění
Tarif se zvyšuje o 10.5 procenta
problematiky týkající se an
pro všechny druhy poštovních
tikoncepce, rozvodu a celibátu.
zásilek.
Skandály kolem pohlavního
ustralská pošta si přihřívá
života kněží a finančních
svou polívčičku také. Ne
machinací Vatiká-nu jsou v
knize jen nastíněny. Ústřední
mám doma facsimile a tak jsem
podával
faxy do České repub
postava dalšího živo-topisu,
liky na poštovních úřadech.
který nás může zajímat, žije
Nyní nám to zatrhli a australská
mezi námi, ovlivňuje životy
pošta faxy do ČR nepřijímá.
některých z nás a má s námi
Další příspěvek ke glorifiko
leccos společného. (Brad Norvanému multikulturalismu, jak
ington: Jennie George, Allen
se mu zde rozumí, je upravení
and Unwin,str.394, AUD 35). V
poplatků mezinárodního telefo
této biografii jsem našel to, co
nického spojení z Austrálie. Do
mne nezajímá, např. manžel
Anglie, Kanady či USA platíme
ské a mimomanželské eskapá
od 28.12.98 za minutu 77
dy šéfové ACTU - australských
centů, o víkendech 40 centů.
odborů a nenašel to, co mne
zajímá, jak se dcera uprchlíků i Za třicetiminutový blok pak 9
dolarů, ale do České republiky
ze Sovětského svazu dostala
25 dolarů. Za minutu během
názorově na krajně levicové
týdne budeme nyní platit 1.60
křídlo a stojí v čele organizace,
dolaru, v sobotu a neděli 89
která se pokouší destabilizovat
centů. Kdybychom tedy měli
politický život Austrálie s cílem
bratry a sestry třeba v Irsku
nastolit socialistický, pokud ne
přímo komunistický systém, j nebo Skotsku, platili bychom
Rodiče Feodosiu-Georgeové 1 polovinu. Zavolejte si na 1300
vyrůstali v kruté Stalinově dik- i 362 162 a dozvíte se všechno
tatuře a museli o důvodech, f od pramene. Dotazy týkající se
tarifu vám zodpoví na tel.č.
které je dovedly do Austrálie
1222.
ráce Jana Sováka, ilustrá
—
tora publikace Jurský park,
Advokátní
můžeme nyní vidět v Národním
kancelář
muzeu v Praze. Jsou to ze
jména obrazové rekonstrukce
M. Kantor solicitors
živočichů v hlubinách prvo
500 Collins Street,
horních moří a paleontologické
Melbourne 300
modely. Sovák pochází z Táb
Fax 03 9629 1311
ora,
vystudoval veterinární
Tel: 03 9629 6196
medicínu. V roce 1978 emi

ODTUD A ODJINUD
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groval do Švýcarska a odtud do
Kanady, kam ho přitáhla pro
slavená naleziště dinosaurů.
Spolu se Zd. Burianem se
Sovák zasloužil o to, že “česká
škola”, ilustrující dávno vyhy
nulá zvířata, nemá ve světě
obdoby.
USA pracuje několik tisíc
ilegálně zaměstnaných Če
chů. Jsou tam odkázáni na mi
lost a nemilost zaměstnavatelů
- bez nemocenského pojištění,
nároku na dovolenou apod. Po
dle velvyslanectví ČR ve Wa
shingtonu udělily Spojené státy
v r. 1998 vstupní víza s desítile
tou platností a neomezeným
počtem vstupů 40ti tisícům
českých občanů. Magnetem je
nepochybně dolar, letenka, po
platek za zprostředkování prá
ce, první a poslední dva týdny
v zaměstnání nejsou placeny,
bydlení a strava, přijde na 130
tisíc Kč. Při 40 hodinovém pra
covním týdnu a hodinové mzdě
USD 5.50 se tam dá za půl roku
vydělat, pokud všechno jde jak
po másle, což se nepodaří
každému, 171 600 Kč, to zna
mená kolem 41 tisíc Kč čistého
za půl roku.
mělecké galerie v ČR vlast
ní díla z konfiskací židov
ského majetku z doby nacis
tické okupace. Jde o tisíce vý
tvarných objektů pocházejících
ze soukromých sbírek. Mezi
zcizenými obrazy jsou díla ta
kových mistrů jako Renoir,
Signac, Derain, Slavíček, Špála
aj. Zatím není jasné, zda se
obrazy vrátí původním ma
jitelům nebo jejich dědicům.
Identifikace jak restituentů, tak
uměleckých děl je velmi
obtížná.
méno Boba Hurikána znají
kromě čtenářů kovbojek (na
př. Pobožný střelec) příznivci
českého trampingu. Za války ho
věznilo gestaspo, po roce 1949
pracoval na Slapské přehradě
jako dělník, presto byl z politic
kých důvodů propuštěn - jeho
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Velvyslanectví' Slovenské republiky: 47 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
styl života, povídky a romány
se neslučovaly s budovatel
ským údemictvím. Poslední lé
ta svého života strávil Bob ve
srubu zvaném Hurikán v údolí
poblíž Hvězdonic. Zemřel v r.
1965, jeho knížky se nyní opět
objevují v knihkupectví.
ám dva psy, česká kynolo
gie je označuje za bretaňské dlouhostrsté ohaře, Amer
ičané jim říkají
Brittany
Spaniels a Australané ĽEpagneul Bretons, aby bylo jasno.
Jakmile vyrostli ze štěněčích
týdnů opatřil jsem je solidními
obojky, které měli na krku do
Štědrého dne a byly stále
pevné a v pořádku. Ten den
jsem je vyměnil za nové nákrč
níky. Z dárku měli radost tím
větší, že jsem je před časem
dovezl z ČR, kde jsem je koupil
v obchodě s loveckými potře
bami. Nebyly levné a byl jsem
ujišťován, že jsou prvotřídní.
Pipka není takový tahoun jako
Danda, presto se na jejím obo
jku den před Silvestrem utrhl
vodící kroužek, sešití kůže po
volilo za šest dnů. Čubka byla
nešťastná jakostí výrobku
českého kožedělného průmys
lu, psí kšíry do tohoto rezortu
asi patří. Co by tomu všemu
řekla úřadovna pro řemeny
úřadu drobného domácího
zvířectva Evropské unie není
Pipce ani Dandovi známo. Do
poručím jim, aby byli raději
zticha a nenarušovali vstup re
publiky do evropského hájenství.
'-'eský Solženicin“ Karel Pec
ka, komunisty odsouzený za

C

velezradu na jedenáct let, by se
dožil sedmdesátky, ale zemřel
v r. 1997. O svých zkušenos
tech z Jáchymova a Bytízu u
Příbrami začal psát do semizdatové edice a do nakladatel
ství Škvoreckých v Torontu.
Ztěžejní Pecková práce jsou
Motáky nezvěstnému a slavné
televizní zpracování jeho Malo
stranských humoresek.
ondýnska opera Covent Gar
den bude pro opravy celý
tento rok uzavřená. Poslední
operou nastudovanou v loň
ském roce byla Smetanova
Prodaná nevěsta - zpívaná
pro anglické publikum česky.
Role Ludmily byla svěřená
australské sopranistce Heather
Beggové, český text s ní pilo
vala paní Miluška Šimková,
která tuto úlohu poprvé zpívala
kdysi v Jihočeské opeře v
Českých Budějovicích a potom
s Australskou operou v Syd
ney.
o května 1999 je v sydneyském Židovském muzeu
otevřená výstava
Za zdmi
terezínského ghetta 1941-1945.
V této souvislosti stojí za zmín
ku, že nyní vyšlo najevo, že
nejen nacisté, ale i komunisté
ostře sledovali židovské obyva
telstvo. V padesátých letech
STB sestavilo seznamy občanů
židovského původu žijích v
ČSSR, v sedmdesátých letech
bolševici kartotéku oprášili a
znovu využívali. Podle zprávy
pražského Úřadu pro vyše
třování a dokumentaci zločinů
komunismu si STB vedlo zdat
něji než nacisté a do seznamů
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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

byly zanášeny děti okamžitě po
dovršení 15 let.
rotože jsme zase o rok starší,
mnoho z nás bude zajímat,
že rok 1999 byl vyhlášen mezi
národním rokem starších osob.
Kdo je starý, starší nebo nej
starší není specifikováno, asi
jak se kdo cítí. Příslušnou infor
maci zjistíme na tel.č. 03 9820 4463. Akce se nazývá
Australian Coalition 99, a je to
iniciativa australské vlády ad
ministrativně řízená úřadem
zvaným Council on the Ageing.
minulém roce byla vydána
848stránková
publikace
Black Book of Communism.
Toto století bylo poznamenáno
dvěma totalitními systémy, kte
ré si v krutosti nezadaly. Černá
kniha komunismu odhaduje, že
bolševici mají na svědomí
mezi 85 a 100 miliony životů.
V Číně jim padlo za oběť 65
milionů lidí, v SSSR 20 milionů,
v Kambodži a Severní Koreji po
dvou milionech, 1.7 milionu v
Africe, jeden milion ve Viet
namu, ve východní Evropě a v
Latinské Americe vždy po 150
tisících. Nacisté měli na svě
domí 25 milionů lidí. Otázka
ovšem
zůstává, jak tyto
genocidy srovnávat.
ude nás zajímat, jak britská
vláda reagovala v roce 1968
na srpnovou invazi a okupaci
Československa? Nyní zpří
stupněné archívy dokazují, že
tehdejší
britský ministerský
předseda Harold Wilson nepo
slal vánoční vinšování sovět
ským, polským, maďarským,
bulharským
a
východoně-

V.M.K. Design Architect
Commercial Design & Consulting; Urban
Landscape Design; Computer Design & Drafting;
House Inspection Service.

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

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787.
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meckým představitelům. Hned
je nám lépe při pomyšlení,
jakého jsme se tehdy dostali
zastání a jak nám v té mizérii
pomohlo, když Brežněv ne
dostal kartu se Santa Clausem.
Jak si vede sociálně-demokratická vláda v České repub
lice mohou dychtiví zájemci
sledovat na přenosu via Inter
net http://www.radio.cz. Pokud
jste k této vymoženosti ještě
nedorazili, jako já, můžete ladit,
když máte výkonný radiový při
jímač. Praha vysílá česky pro
Austrálii denně mezi 1200 1227 greenwichského času
(UTC), to je v Melbourne pokud
se nemýlím deset večer, záleží
ovšem na letním čase zde či
tam, na vlně 21745 kHz, 13
m, 100 kW. Zprávy v angličtině
pak ihned následují od 1230 do
1257 na téže vlně. Já osobně
neladím, mohl bych být roz
laděný, to se pak těžko usíná.
Jednou za měsíc si přečtu
Kvart, tam se dozvím skoro
všechno.
o Slovenského institutu v
Praze si koncem roku přišli
popovídat přívrženci i odpůrci
Rudolfa Schustera, pravděpo
dobného prezidentského kan
didáta na Slovensku. Před
listopadem 1989 byl předsedou
KNV v Košicích, pak tajem

níkem ÚV KSS a šéfem sloven
ského parlamentu. Po listopadu
byl jmenován velvyslancem
ČSFR v Kanadě. Čeští exulanti
žijící v Kanadě byli uraženi a
dávali to jak se patří najevo, že
polistopadovým velvyslancem
v jejich novém domově se stal
exponovaný komunista .
rvní lednovou neděli
nás
ABC na obrazovce a simul
tánně na stereo rozhlasových
vlnách velmi potěšila. Večerní
program byl věnován přenosu
opery Příhody lišky Bystroušky
Leoše Janáčka. Bylo to před
stavení pařížské opery Chatelet
v původním českém podání.
Výkony zpěváků a baletu byly
jedinečné, Janáček by měl ra
dost zdůrazněním režijní linie
tohoto nastudování - les je
chrám, příroda nezná stárnutí a
zmar, láska je věčná a koloběh
života je nezničitelný.
Soběšicích u Brna
řád
klarisek otevřel nový kláš
ter, než byla dostavěna kaple.
Bohoslužby pro jeptišky a ostatní věřící se sloužily v sále
místní hospody. Když s tím byla
spokojená sv. Klára a snad i
jiní svati, proč se nekonají
české mše v Národním domě ?
řed 160 roky se narodil
Tomáš Krýza, řemeslem vy
učený punčochář, který po celý

svůj život věnoval všechen
volný čas betlému, trvalo mu to
šedesát let. Přes 50 čtvereč
ních metrů pokryl více než
tisícem figurek. Stopadesát z
nich se pohybuje - do kovadliny
buší kovář, hospodyně stlouká
máslo, čeládka mlátí obilí, z
komínů lezou dva komi-níci, je
den rychleji, druhý pomaleji.
Pod strání se trkají dva berani.
Pepík nese do Betléma kapříka,
Jíra zase koláče od české paní
mámy. Původní mechanismus
rozváděl pohyb pomocí drátků,
pružin, převodů, kol a řemenů.
Dnes kliku vystřídal elektromo
tor. Krýzův betlém je nyní
umístěn v muzeu v Jindřichově
Hradci a je zapsán v Guinnessově knize rekordů.
prosincovém informačním
bulletinu, který vydává vel
vyslanectví ČR, Canberra,
Charge d'Affairs Eduard Metela
shrnuje stěžejní politické a
státní novinky a posílá po
zdravy pro rok 1999. Děkujeme
a opětujeme. V bulletinu je dále
uvedeno prohlášení Min. za
hraničních věcí k 80. výročí
vzniku Československa a dopis
J. Karase, předsedy podvýboru
zahraničního výboru pro styky s
krajany při parlamentu ČR poslanecké sněmovně. Nejzají
mavější jsou ale dva projevy V.

—

MCLBOURNC CHCAPCST CARS
127 KEYS ROAD, MOORABIN

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - HYMANS SOLICITORS

* Criminal Law
* Trafic offences
* Hearing Loss
* Personal Injury
* Workers Compensation * Wills and Probates
* Business Law
* Liquor Licensing

* Family/Business Trusts

•
•
•

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.

* 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.

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

Havla. Jeden k 28. říjnu a pak
zejména novoroční pozdrav, ve
kterém se prezident kladně
zmiňuje i o nás - Češích žijí
cích mimo vlast. V projevu pak
odsuzuje rozmáhající se neúctu
k lidským právům, vynořující se
xenofóbii a rasismus v České
republice.
ilan Vodička z Humpty Doo
u Darwinu nám poslal
hezkou báseň „Rok 1999“.
Děkujeme ale s politováním
neuveřejňujeme. Redakce se
rozhodla, že Kvart není pro
publikaci poezie vhodný. Není
to literární měsíčník, ale věstník
Národního domu, určený pro
uveřejňování místních zpráv a
všeobecných zajímavostí.
IP

K vart7

Sobflský + Losiu + lehotský
Národní dům Čechů a Slováků
497 Queensberry Street, North Melbourne
19. a 20. marec 1999 o 20 hod.

M

PODĚKOVÁNÍ

Lednici s mrazákem daroval
do kuchyně Národního domu
Ivo Novák.
Přivezl novou, odvezl rozbitou
a provedl údržbu na ostatních.
Kuchaři si pochvalují a máš u
nich řízek.

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES

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

24 HODINOVÁ SLUŽBA
13 Gifford Avenue, Ferntree
Gully

MOBILE: 015 369 211

Hudba: Ján Lehotský
Réžia: Martin Porubjak
Scéna a kostýmy: Milan Čorba
Účinkujú:
Milan Lasica, Július Satinský a
Ján Lehotský

•
•
•

•

Vstupné $ 25-00
Informace 9432 8246
Setkání s umělci po
vystoupení
Možnost zakoupení CD
nahrávek

Večeře před představením není v ceně vstupenky.
Objednávky míst spolu s šekem a frankovanou obálkou s
vaší adresou pošlete na adresu Národního domu.
Zájemci o večeři ($ 13,-) uveďte počet

———— ——— —
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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
Tra vel
Eva Jančíková a Jiří Sedláček
311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, Fax: 03 9544 1933,
AH: 03 9801 2796.

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

Červená čísla české
ekonomiky
František Novotný
31.12.1998
(www. pes. eu n et. cz)

Jako všichni študáci za
bolševika, měl jsem i já na elektrofakultě VUT Brno povinný marxleninismus a mám z něho tři
zkoušky. Možná jsem byl per
verzní, ale mě vyúka tohohle -ismu
přímo fascinovala. Jednak jsme
měli velice vtipného učitele na poli
tickou ekonomii, docenta Kříže
(bratra spisovatele Ivana Kříže),
který dělal z přednášek o socia
listickém plánování kabaret, jed
nak mé plnil nekonečným úžasem
ten obrovitý rozpor mezi skuteč
ností a tím, co nám ti marxlenští
guruové na škole předkládali k
věření.
Odměnou za mou pozornost
byl fakt, že jsem si osvojil bez
konkurenčně nejlepší teorii revolucí
a pochopil jejich metodiku, protože
na revoluce byli, a stále jsou!,
komunisti machři. To nemůže po
přít ani jejich největší nepřítel.
V pozorování komunismu a
komunistů, těch lidí "zvláštního
ražení", jsem neustal ani po škole.
Dokonce jsem s nimi dělal i
pokusy, kupříkladu v roce 1971 u
výslechu
před
komisí
pro
prověřování THP pracovníků, ale o
tom až někdy jindy. Obzvláště
zajímavé exempláře se pak
vyskytovaly v Adamovských stro
jírnách, kde jsem pracoval jako
technik u sálového počítače na

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

detašovaném pracovišti Kance
lářských strojů. Adamov patří do
okresu Blansko, o němž se v
sedmdesátých letech tvrdilo, že
tam bude komunismus o deset let
dříve než ve zbytku republiky.
(Hádejte, kdo tam vyhrál letos na
podzim komunální volby? Nemů
žete neuhádnout.)
Tehdy mě’ nejvícé zaujal
inženýr S., vedoucí výpočetního
střediska. Byl to kovaný straník,
kádrová rezerva ÚV KSČ a velitel
tovární jednotky Lidových milicí.
Do práce chodil výhradně v obleku
s kravatou a bílou košilí a každý
den ráno před začátkem směny,
když jsme dělali profylaxi, prošel
celý sál a nic mu neuniklo. Stře
disko řídil s dokonalostí anglického
gentlemana a můsím říci,1 že to byl
nejlepší vedoucí, jakého jsem v
Adamově za 23 let zažil. A to
nemyslím ironicky. Byl naprosto
korektní a nepamatuji si situaci,
kdy by se nezachoval fér. Občas si
přišel za námi posedět (nebyli
jsme jeho podřízení a tak si to
mohl dovolit) a já mu dělal vrbu. Z
opatrných sondáží jsem pochopil,
že hluboce pohrdá celou tou
drůbeží na sekretariátech KSČ,
všemi těmi ukdákanými sekretářskými slepicemi a vypelichanými
kohouty na postech okresních
tajemníků a výše.
Uvědomil jsem si, že je
vzorkem nové pragmatické gene
race komunistů, v oblecích západ
ního střihu a s kufříkem plným
počítačových sestav v ruce, pro
něž bylo naprosto nesnesitelné
pomyšlení, že jsou podřízeni ně
jakým stranickým dědkům z
okresu. Museli je vnímat jako žábu
na prameni volného podnikání,
která jim předepisuje nesmyslné
plány, jako kámen na krku, který
jim nedovolí svobodné manažer
sky vydechnout.
Pravděpodobně už tušíte, kam
směřuji, ale dovolte mi ještě jedno
zastavení.
Bylo to někdy v týdnu po 20.
listopadu 1989, volalo se po ge
nerální stávce, a my, obyčejní
zaměstnanci, jsme se připravovali
na bitku s vedením. O tu stávku.
Jako všude, i v KS Brno tvořila
vedení závodu komunistická ma
fie, propojená vzájemnými služ
bičkami, úplatky a podvody.

Přesně si pamatuji ten oka
mžik, kdy se otevřely dveře do
závodní jídelny, v níž jsme byli
shromážděni, a vstoupil soudruh
ředitel se suitou náměstků. Jak to,
že ještě nemáte založený stávkový
výbor?, vypálil na zkoprnělé audi
torium a v ten okamžik jsem po
chopil, pro koho se ta revoluce
dělá.
Pochopitelně že tatáž mafie
později firmu zprivatizovala za
pomoci soudruhů z banky, která
KS financovala před listopadem
89. Tito spříznění soudruzi obsta
rali půjčku (za níž se naši výtečníci
nezaručili ničím jiným než priva
tizovaným majetkem) a za obsta
rání byli přibráni do kšeftu. Dnes
jsou všichni mnohonásobní milio
náři a o jejich akci napsal týdeník
Respekt jako o "Podvodu století".
Já vím, je to banální případ,
jakých se staly sta, ne-li tisíce.
Avšak právě tato masovost je
významná. Neboť dokládá, že
revoluce v listopadu 89 proběhla
právě proto, aby k těmto trans
akcím mohlo dojít. Dobře si pa
matuji z přednášek marx-leninismu, že každá revoluce má svého
hegemona. Tím listopadovým ne
byl nikdo jiný než ekonomická část
bývalé komunistické nomenkla
tury, lidé jako inženýr S. z Ada
movských strojíren. Kdo jiný než
oni přesně viděl technologickou
propast, do níž se pod vedením
pologramotných Miloušů a senil
ních Gustávů řítíme? Kdo jiný mohl
získat vše, majetek a blahobytný
život v západním stylu, který znali
ze služebních cest, a zbavit se
okovů stranických sekretariátu s
jejich nesmyslným předepisová
ním plánů, než zase oni? A kdo jiný
měl tak dlouhé ruce, aby dosáhly
až do STB a do armády, aby vše
proběhlo sametové? A konečně,
kdo jiný měl teoretické znalosti o
průběhu revolucí a státních
převratů než zase oni, pilní žáci
VUMLu?
Takže Sametka zvítězila a sny
příslušníků ekonomické nomen
klatury se více než vrchovatě
naplnily. Po roce 1989 opravdu
získali rozhodující ekonomickou
moc a potvrdili ji i majetkově a
přímou účastí ve vládě (viz ředitel
Soudek z plzeňské Škodovky,
respektive ministr Dlouhý, jako

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

příklady mediálně nejznámější).
Neměli žádný zájem na tom, aby
byl do Česka vpuštěn zahraniční
kapitál, neboť by je připravil o
plody "jejich" revoluce, a proto
příklad mladoboleslavské auto
mobilky zůstal ojedinělým solité
rem. Jim a jenom právě jim
vyhovovala nezodpovědná půj
čovní politika českých peněžních
ústavů (de facto si ji objednali) a
zase jenom jim vyhovuje nedo
konalý zákon o ban-krotu a
neprůhlednost peněžním trhu
(připo-meňme si jenom úporné
Ježkovy boje za kontrolu tohoto
trhu).
A jako každá ekonomická síla
si vytvořili i svůj politický nástroj ODS (přestože nelze pochybovat,
že měli a mají svoje rezidentury i v
dalších politických stranách, včet
ně ČSSD). Někdy po roce 1994
odhalili novináři nedůslednost
Klausovy strany a začalo se s
velikým překvapením hovořit o
pravicové rétorice a levicové poli
tice. Teď, po marxi-stickém pohle
du, který jsem zde použil, je jed
nání Klausovy strany naprosto
nepřekvapující a její liknavost zdů
vodněna (včetně gumového záko
na, který umožnil podvody s LTO).
Každá politická strana je přece
vždy nástrojem určité ekonomické
vrstvy a ODS není, a ani být ne
může, výjimkou. Cíle té ekonomic
ké vrstvy, která ODS použila, byly
splněny a jít dál už nežádoucí.
Nemyslím si, že se jedná o
nějaké spiknutí. Že by pánové Sou
dek, Junek a další exkomunističtí
kapitáni průmyslu se škraboškami
na obličejích lezli o půlnoci ka
nálem do Strakovy akademie, kde
by je čekal Klaus, a oni by mu řekli,
tak hele, Vašku, žádné bankroty
nebudou, nebo ti vezmem hračky!
Jedná se spíše o vztahy a tahy

neviditelné, psychicky podprahové,
tu o nějaký ten náznak na rautu, tu
o signál přes prostředníka, tu o
překvapivý dar do stranické kasy,
a to dokonce bez předběžných
podmínek, neboť reflex vděčnosti
zavazuje ještě více. A šéf o tom ani
nemusí vědět, má přece sekre
tariát, který mu v příhodné chvíli
vhodně napoví. Nicméně i tak zů
stává Václav Klaus pouhou šacho
vou figurkou, jíž táhla exnomen
klatura, transformovaná do našich
slavných kapitánů průmyslu. Ov
šem takhle je to s každým poli
tikem, patří to do jeho popisu
práce, aby reprezentoval zájmy
určité ekonomické skupiny, v mých
očích proto cti netratí (a jak
ukazuje loňské "Sarajevo", je
zřejmě více úzkoprsým profesorem
než tím skutečným cynickým
politikem, i jeho žena v tom umí
chodit lépe).
Pro marxismus je vztah eko
nomiky a politiky tím základním,
ale to neznamená, že od roku 1989
už tento vztah neplatí. Spíše je s
podivem, jak rychle a důkladně
jsme na něj zapomněli. Jako by
chom všichni byli postiženi hro
madnou amnézií. A to včetně ko
munistů, kteří přece mají marxi
smus v popisu práce. Nikdy jsem
neslyšel, že by na Klause útočili
jako na exponenta velkého
(rozuměj exnomenklaturního) kapi
tálu a to on objektivně přece je. I
tato sociální ztráta paměti se hodí
do krámu naší zkapitalizované
exnomenklatuře, neboť, zbaven
ideologického nánosu, zůstává
marxismus stále dobrým ná
strojem politicko-ekonomické ana
lýzy (ono to vlastně není nic jiného,
než to staré dobré "cui bono"), a
taková analýza je právě tím, co si
exnomenklaturní kapitáni průmyslů
přejí nejméně. Nic bych proti nim

BOHEMIA CAKES

nemél, kdyby byli opravdu zdatní a
dokázali, že mají nejen ambice, ale
také schopnosti. Nevadilo by mi
ani, kdyby schopnosti neměli a
přiznali to, šli od kormidla, a dali
šanci jiným. Jenže oni se chovají
jako falešní hráči a blufují s prázd
ným listem, neboť přes všechnu
protřelost a dlouhé prsty jsou to
neumětelové, kteří sice dokázali
šidit své stranické bossy na okre
sech falešnými výkazy o splnění
plánu, ale světový byznys je nad
jejich síly. A jelikož se dobrovolně
svých mocenských pozic nevzdají
(což není poučka marxistická, ale
přímo leninská), nezbývá než
čekat, dokud evolučně nevyhnijí.
Bude to trvat dlouho a bude to stát
peníze. Nás.
A to je všechno, co mně
proběhlo hlavou, když jsem si
přečetl o červených číslech české
ekonomiky za první tři čtvrtiny roku
1998.
milovaná maminka

paní Jarmila Olšinová
zemřela dne 10. ledna 99
Synové 1 incene a Antonín
s rodinou

j- Se zármutkem oznamujeme,
H p že 9. ledna 99 náhle zemřela

Matilda Červenková
ve véku 62 let.
Ať odpočívá v pokoji. S úctou bratr
františek Machala a přátelé

S bolestí oznamujeme,
že 4. ledna 99náhle zemřel
ve véku 75 let

plukovník. Jan XJSlJdíA.
'Bude téžce postrádán

SUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS SUPPLIES

nová česká cukrárna

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

Telefon: 9758 6100

PI: 9557 4199, 9557 3893
Far 9557 4924
378 Centre Rd. Bentletgh 3204

BENTLEIGH PAINT SPOT

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.

1 o I [wart

Tábor 1999 s českým
kalendářem

v Austrálii
tance
Povídání o tom, jak jsem točil a netočil, příběhy ze života.
JW
Spoluzakladatel divadla SEMAFOR, člen divadla ROKOKO,
15 let konferenciér orchestru Karla Vlacha.

V Národním domě v sobotu 13. února ve 20 hodin.
PROGRAM VEČERA

* Směs pro pamětníky
* Směs Jaroslava Ježka
* Směs písní natočených s
Karlem Vlachem

* Písničky ze Semaforu
* Směs písní Karla
Hašlera
* Ještě naposled Semafor

Vstupné $ 20,00
Informace a objednávky no tel: 9432 8246
Večeře před programem není v ceně vstupenky.

V sobotu 16. ledna rozjelo
se domů z letoviska Šumava
40 spokojeně unavených
účastníků a vedoucích. Společ
ně prožili týden v krásné letní
přírodě a připomněli si českou
řeč a zvyky v rámci kalendáře.
Upřímný dík patří všem,
kteří se podíleli na přípravě a
dobrém průběhu bez úrazů.
Ať už vařili neúnavně v hor
ké kuchyni nebo bděli nad ne
spícími dětmi. Letos by to ne
šlo bez skupiny dorostu. Jako
bývalí táborníci už věděli co a
jak a tak se postavili na prázd
ná místa několika vedoucích,
kteří nemohli dojet. Zastali je
dobře. Pomohli tak k uskuteč
nění letošního běhu. René, La
da, Vine, John, Olivia a Micha
el a s nimi Tomáš, Dan a Len
ka, Denise s Pavlem.
Zkušenou pomocí přispěla
svou výtvarnou tvořivostí paní
Eva, na koních jezdili pod ve
dením Fandy, vzduchovku
poznali s Davidem a s Tomá
šem si zkusili boxerské ruka
vice. Od Ivanky se dozvěděli o
vzniku a výrobě krojů a kolo
vratu. Na výlet a k vodě je opět
spolehlivě odvezl autobusem
Milan, lednici opět poskytli No
vákovi pro ochlazení ovoce a
pití. Jarda zase ukázal včelič
ky. Z kuchyně to denně líbezně

Vyučujeme
hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.

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.

COOL

ZONE

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

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

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 vrafiel
vonělo českými jídly, která s
láskou vařili Jarda, Alenka a
Lenka s pomocníky. O malé
bolístky se postarala sestra
Pavla a Marta, ale také o
čistotu v budově.
Po soutěžích, táboráku, kar
nevalu a bezva disco se napos
led svěsila vlajka s tichým zpě
vem hymny. S pozdravem za
rok nashledanou rozjeli se
všichni neradi domů.
A nakonec - díky vám
všem, díky Alenko Semecká
za poskytnutí krásného místa,
oblíbeného všemi.
Vlasta Šustková

Mají vaší známí a
příbuzní zájem
studovat v Austrálii?

19. února:
Hlavní film: Na samotě u lesa,
Komedie Smoljak-Svěrák, režie Jiří Menzel (1976).
Začátek ve 20:00 hod., vstupné 2,-

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

BLUEBERRIES U-PICK BORŮVKY

AMES, které je jednou z ne
jvětších jazykových škol v Austráli, pořádá jazykové kurzy
ELICOS s možností pracov
ních a turistických víz
AMES také nabízí odborné
kurzy a studium na univer
zitách.

Pro podrobné informace
volejte AMES
na tel: 03 9926 4777

*ř
I Odstřihněte a pošlete s Vaším
I příspěvkem na:
$
I Sokolský list:
I
$
I Národní dům:
I
■ Jiné dary:

$

I Změna adresy:
I
I Jméno:.............

j Číslo domu a ulice:
L_ — —

vart11

Lot. 2 Henderson Road,
WANDIN NORTH 3139

Otevřeno od 27. prosince 98
do února 99,
od 9 do 5 hodin, mimo
pondělky a úterky.
Před návštěvou vždy
telefonujte na

0359643303

Přeji si potvrzení příspěvku

Předem děkujeme za podporu Kvartu a
Národního domu. Bez Vaší pomoci
nemohou existovat.
Výbor Sokol Melbourne Inc.

vart
POZOR - důležité upozornění.
Všimli jste si, že únorová zábava není v obvyklém čase . Původní termín
koncertu Karla Štědrého byl 5. února a na 13. bylo zamluvené disco.
Pozdější změna nám nedovolila pořádat zábavu v tradiční první sobotu v měsíci.
Upozorňujeme proto na data nejbližších zábav.
?
'! ?
' ?
“

5. února DISCO
13. února koncert Karla Štědrého
27. února ZÁBAVA
19. a 20. března - Lasica, Satinský, Lehota

| ? 27. března
P 17. dubna
$ 1. května

ZÁBAVA
ZÁBAVA
ZÁBAVA

f

Omlouváme se návštěvníkům Národního domu za potíže způsobené těmito změ
nami. Doufáme, že nová data budou vyhovovat vám, jako vyhovují nám.
Za výbor Sokola Melbourne Pavel Pospíchal, pohov.

Únorová zábava
v so6otu 2 7. února
v fáarodním domé.
fáraje STUDIO 4,
večeře, v horním sále
Vstupné $10
O6jednávty na teĹ:
9744 1691 neho 9432 8246
Vydává SOKOL MELBOURNE INC. 497 Queensberry Street, North Melbourne 3051.
Tel: Sokol 9329 9922 , Pavel Pospíchal 9432 8246, mob: 0411 465 126, fax: 94328245
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