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Ještě jednou...
V minulém Kvartu jsme se
zmínili o restitucích v České
republice, a jisté zdrženlivosti, s
kterou restituce vyřizuje. Mám
pochopení pro členy českého
parlamentu, kteří musí vysvětlit
své rozhodnutí - odškodnit
postižené komunistickým reži
mem. Představa restitucí bu
dovaná českými sdělovacími
prostředky je kontrajánošíkovská. Bohatým šlechticům se
vrací zámky, továrníkům a
velkostatkářům se nahrazuje
majetek, a chudí voliči to platí.
Jako obvykle to je jenom část
pravdy. Ve skutečnosti se jedná
o tu bezejmennou skupinu lidí,
kterou
komunistický
režim
připravil o všechno co ve svém
životě považovala za cenné.
Jsou to ti, kterým byly za
baveny domy, nábytek, ban
kovní konta, osobní potřeby a
jiné. Česká vláda si mohla vy
brat, zda poškozené odškodní
nebo udělá tlustou čáru za min
ulostí a začne od Adama. Vy
brala si těžší, ale spravedlivější
cestu. Dokladem, že se tou ces-
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Otazníky kolem Václava Havla
I když žijeme v Austrálii, osob
nost prezidenta Havla nám není
lhostejná. Dávat jeho klesající
oblibu do souvislosti s jeho
druhou ženou, se mi zdá být
zavádějící. Řekl bych, že prezi
dent se svým sňatkem s
Dagmar podstatně nezměnil.
Podstatně se změnila doba, ve
které žijeme. Z toho co vím o
Havlovi bych
*
řekl, že» mu záleží
na tom, co si mysli jeho man
želka, ať to byla Olga či to je
Dagmar, na druhé straně ale
myslitelem, hybatelem a inspirátorem je on sám a tvrdohlavě
trvá na svých koncepcích.
Podle Jiřího Peheho, bývalého
ředitele politického odboru
Kanceláře prezidenta republi
ky, v poklesu Havlovy popula
rity hraje důležitou roli to, že je
prezidentem devět let. Dlou-

tou ubírá i nadále je dopis, který
jsme obdrželi z Generálního
konzulátu ČR v Sydney ( plný
text dopisu je uveřejněn na str.
9 ). Konzulát nás tím informuje,
že 8. července 1998 český Par
lament upravil zákon týkající se
odškodnění emigrantů s plat
ností dvanáct měsíců.
Je to jen částečná náprava,
protože se týká těch kteří žádali
o náhradu, přesto že byli opako
vaně upozorněni, že na náhradu
nemají nárok. Ostatní, kteří up
oslechli rad českých úřadů a
jako emigranti nesplňující pod
mínky tehdejšího znění zákona
o náhradu nežádali, mají asi i
nadále smůlu.
Pavel Pospíchal

hým pobytem ve funkci trpěli
například dříve populární Mar
garet Tchatcherová či Helmut
Kohl, lidé z nich byli unavení a
dokonce až alergičtí.
Kdo jsou Havlovi odpůrci?
Nejstabilnějši skupinou jsou v
tomto směru dlouhodobě ko
munisté. Nezáleží na tom, jde-li
o jejich zjevné nebo skryté
příznivce či samotnou elitu
komunistické strany. Havel stá
le stojí na svém - k jednacímu
stolu je nepozve a komunistům
nepomůže ani desetiprocentní
podpora voličů. Z Havlovy pozi
ce jde o logickou věc, většinu
svého života byl komunisty
pronásledován a perzekuován,
bojoval proti totalitnímu zřízení
a k nástupkyni KSČ čiti by
tostný odpor. S touto skuteč
nosti musíme být bez zůstatku
spokojení, pokud mluvím o
exulantech, o lidech, kteří z
politických či filosofických dů
vodů nesouhlasili s komunistic
kým režimem a z tohoto dů
vodu opustili svou vlast.
Kromě politické orientace pak v
posuzováni prezidenta hraje
poměrně důležitou roli životní
úroveň některých skupin obyva
telstva. Jsou to jednak ti, kteří
mají nízké či nižší příjmy a
nemohou si dovolit co jiní,
záviději jim a ze všeho pak
obviňují prezidenta, již také
proto, že zdědil Lucernu, jeho
otec byl boháč, atd. atd. Výz
kum veřejného mínění zjistil, že
kritičtější nejen k prezidentovi,
ale ke všemu, co se v republice
odehrává, jsou občané bez
vzdělání anebo ti se středním
vzděláním bez maturity. K
sympatizantům neopatří ani
členové sociálně demokratické
strany, která dnes vládne. A pak
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jsou to váhaví voliči, kteří se
nechávají
ovlivnit
„pádem
symbolu“.
Další skupinou lidí, kteří
nemají Havla příliš v lásce, jsou
Klausovi příznivci, snad proto,
že bývalý ministerský předseda
a Havel si nerozumějí.
Vokální skupinu těch, kteří s
Havlem
nesou
hlasí, jsou bývalí
političtí vězňové.
Vyčítají mu laxní
postoj v otázce
vypořádání se s
minulostí, s tímto
souhlasíme i my,
kteří jsme opustili
socialistický ráj. Na
setkání Konfederace
politických vězňů často
znějí
výroky
typu
„zapoměl na nás“, i
když Havel patří mezi
ně,
má
své
trpké
zkušenosti s komunis
tickým vězením a jistě na
toto nezapomíná.
Zvláštní kategorii Havlových
odpůrců pak tvoří někteří čeští
intelektuálové a k nim se připo
jují ti, kteří se stále na něco
zlobí a ještě více závidí, třeba
to, že nebyli dosazení do
vysokých úřadů anebo jim
nebylo uděleno nějaké státní
vyznamenání či jiná prebenda.

STAMPS & COINS

Jedna krajanka mi řekla, že
Havla nemá ráda proto, že kouří
doutník.
Nemůže ovšem, tak jako ti
ostatní havlobijci, popřít, že
Havel má na svém kontě řadu
pozitivních aktiv:

I. Je dnes v zahraničí bezpochy
by nejznámějším žijícím Če
chem nejen pro svoje inte
lektuální a tvůrčí kvality, ale
např. i proto, že v polovině
devadesátých let byl s L.
Walesou na Západě nejvliv
nějším lobbistou za rozšíření
NATO směrem na východ.
2. I v dobách námluv sociál-

Peter Strich

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.

tel: 03 9661 2945

nich demokratů a lidovců s
komunisty pokračuje ve svém
přesvědčení nejednat se stra
nami, které považuje za levico
vě extrémistické.
3. Havel byl jedním z mála
světových státníků, který do
kázal jasně pojmenovat viníky
vraždění v Bosně v letech
1994-1995.
4. Prezident
důsledně
odsuzuje projevy rasové
nesnášenlivosti a naciona
lismu a upozorňuje na
nebezpeční xenofóbie.
5. Havel aktivně přispěl ke
zrodu deklarace, která
položila základy k tomu,
aby se vztahy mezi
Prahou
a
Bonnem
zbavily historické zátě
že.
6. Prezident Havel je
vlastně jediným čes
kým státníkem, který nám,
exulantům, poděkoval
za
věrnost vlasti a demokracii v
době komunistické krutovlády a
nezapomněl na úlohu, kterou
sehrálo české exilové hnutí
včetně exilového tisku a
nastolení demokratického zří
zení v srdci Evropy.
Je to málo ?
Miloš Ondrášek

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři

•

ZNÁMKY

.
•

MINCE
MEDAILE, ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ

• MUDr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz

•
•
•
.

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

Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.

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

VÝKUP A PRODEJ ZA HOTOVÉ

Pro krajany sleva

RINGWOOD

S 9873 3016
Pondělí-Pátek 8:30-20:00
Sobota 9:00-13:00
Neděle 10:00-13:30
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Pre KVART
Július Satinský

Približne v čase, keď sa do
Melbourne vysťahovala mohut
ná skupina emigrantov z Čes
koslovenska sme my s Lasicom už desať rokov robili hu
mor v televízii i v našom brati
slavskom Divadle na Korze.
Naše pražské predstavenie v
divadle SEMAFOR si prišiel
pozrieť v roku 1969 aj Jan
Werich, Stela Zázvorková
Mirko Horníček a ďalší. V Pra
he sme získali veľa priateľov,
skvelé obecenstvo a v tých
najťažších časoch sovietskej
okupácie, keď nám zatvorili
divadlo pomohli zasa Brňáci.
Stali sme sa členmi súboru
divadla VEČERNÍ BRNO a
Slováci aj Pražáci na nás
chodili do Brna.
Niektorí by to už vtedy pred
trídsťmi roky mali do Brna
daleko. A ono by to - chodiť z
Austrálie do Brna na Lasicu a
Satinského šlo aj trochu do
peňazí. Dlhé roky sme si ho
vorili, že raz príde deň (z dolů
jde plamen a dým...), raz príde
deň ... a rozesmejeme našich
priateľov v Melbourne. Sme
nesmierne šťastni, že ste prišli
do Národného domu v hojnom

počte.
Omladli sme v sále spolu s
Vami najmenej o tridsať rokov.
Boli v obecenstve takí, ktorí si
nás pamätali z Olomouca,

Vsetína, z Prahy i Brna. Zrazu
bola v Národnom dome Če
chov a Slovákov domácká
atmosféra, skvelý sviatočný
večer.Dojalo nás, že prišla aj
mládež, ktorá nás vystupovať
nikdy nevidela. Poznajú nás len
z filmov a televízie. Prišli a
smiali sa s rodičmi.
Chceli by sme sa poďako
vať skvelému melbournskému
obecenstvu, a zvlášť pánu
starostovi Pavlovi Pospíchalovi, ktorý nás zobral na výlet
do pravého australského pra

lesa. Od neho sme sa o
Austrálii dozvedeli najviac.
Melbournský Sokol má velké
šťastie, že má tak vitálného a
vtipného starostu..
Okrem pravého pralesa nám
odhodlané predstavil aj pravé
Češky a Slovenky v Národnom
dome. Máte tu velmi šarmatné
“čučoriedky
*.
Ich šarm
dosahuje svetové parametre.
Nám môžete veriť, my sa v
čučoriedkách vyznáme. Vzorne
se o nás starali. Tak Jaruška z
kuchyne, ako aj Martina, Hela,
Eva, Zdenka, Katka a ostatné
dámy nás očarili a ešte dlho
nám za nimi bude smutno.
Vystupovali sme v posled
ných rokoch v Národných do
moch v New Yorku, Torontě,
Clevelandu, Bostone, Stock
holme a všelikade inde - ale
atmosféra u pána starostu
Pospíchala bola neprekona
teľná.
Držme si palce, milí pria
telia, aby v novom tisícročí zneli
po celom svete už len jediné
salvy, ktoré majú zmysel salvy smiechu!
Vaši vďační komici
Milan Lasica a Július Satinský
* pozn.prekladateľa: čučoriedky

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

nejsrdečnější

letecká

společnost V

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 1713
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ODTUD A ODJINUD

V

minulém Kvartu jsme četli o
jistých pochybnostech těch,
kteří při přijímání australského
občanství
přísahali věrnost
Commonwealthu a královně.
Ozval se čtenář, že australský
prezident
by
byl
jejím
následníkem a tak se ten, kdo
se v referendu přikloní k
republice, nestane křivopřísež
níkem. Tato zdánlivě teoretická
okolnost vyžaduje vysvětlení
konstitučního právníka, austral
ský tisk se dosud tomuto tématu
vyhýbá. V bohaté diskusi kolem
přechodu Austrálie do zřízení
republiky prozatím také nebyla
zmínka o tom, zda ministerský
předseda by současně mohl být
prezidentem. Jestliže by to bylo
možné, otevřelo by to cestu k
potencionální diktatuře, o to si v
Austrálii nestojíme.
rofesor
kytarové hry na
pražské konzervatoři, hudeb
ní skladatel a virtuóz na kytaru
Štěpán Rak přijede opět do
Austrálie. Byl zde již několikrát a
dokonce při jedné návštěvě
obdržel finanční dar k nákupu
koncertní kytary, kterou mu pak
na míru postavil mistr strunných
nástrojů ve Viktorii. Během
prvního červencového týdne
tohoto roku se bude v Darwinu
odehrávat již po čtvrté Mezi
národní kytarový festival a Rak
bude jedním z desíti světových
kytaristů, kteří do Severního
teritoria přijedou.
mínili jsme se již o tom, že
Organizace spojených náro
dů vyhlásila letošek za rok
těch starších a nás nejstarších.
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Advokátní
kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 300
Fax 03 9629 1311
Tel: 03 9629 6196

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

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
Aby mladší o nic nepřišli,
vyhlásili „erotický týden“ spo
jený se vstřícným plánem
kohabitovat přesně 9. dubna,
vysadit antikoncepci a tak
zplodit dítě, které by se narodilo
1. ledna 2000 a to pokud možno
vteřinu po silvestrovské půl
noci. To by bylo slávy! Pokud by
se tato radostná událost udála
v rodině čtenářů Kvartu, pak
slibujeme fotografii na první
stránce,
za kmotra se již
předem hlásí starosta Sokola,
pokud by neměl nic nutnějšího
na práci, movití krajané by
připravili občerstvení a pozvali
kdekoho.
oncem února
prezident
Václav Havel podepsal
protokol o "přistoupení České
republiky k Severoatlantické
alianci. Šlo o podpis histo
rického významu, připojeni k
NATO oceňuje přes 63 procent
občanů, kteří vyjádřili skepsi
schopnosti ČR se samostatně
ubránit
agresivní
okupaci.
Každý desátý občan se podle
výzkumu veřejného mínění
obává „medvěda z východu“.
Jeden ze sta se obává i
Německa, které se stává čes
kým spojencem v alianci. Při
slavnostním aktu došlo k
trapnému incidentu, levicový
radikál Jan Křeček, známý jako
organizátor loňské Global Street
Party, pronikl na Hradě do
Trůnního sálu a ratifikaci se
pokusil přerušit hvízdáním na
píšťalu, ostudu vysílala v pří
mém přenosu česká a polská
televize. Prahu a Varšavu
spojoval telemost, polský pre
zident A. Kwasniewski syn
chronně podpisoval ve stejnou
dobu. Havlův podpis je hod
nocen jako událost desítiletí
pokud nikoliv století. Pravicoví
politici si oddechli, sociální
demokraté jsou spokojení a
komunisté označili vstup do
aliance za nešťastný.
Praze byl na služební
návštěvě vysoký belgický
důstojník NATO. Z jeho zam
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čeného pokoje v hotelu Paříž
mu dosud neznámý pachatel za
dosud neobjasněných okolností
odcizil přenosný počítač, otáz
ka je, zda neobsahoval přísně
tajnou dokumentaci. Policie
uvalila na případ informační
embargo.
ět českých dívek bylo v
minulých dnech osvobozeno
ze sexuálního klubu v jiho
americkém Surinamu. Byly tam
údajně drženy proti své vůli a
násilím nuceny k prostituci. Do
Surinamu je vylákal
slib
tříměsíční práce v roli hostesek
za poměrně vysoký plat.
merická zpráva o lidských
právech nejvíce kritizuje
Čínu a Srbsko. Dokument
zhodnocuje situaci v 194 ze
mích, ze špatného zacházení s
ženami obviňuje afgánské hnu
tí Taliban a odsoudil Turecko za
mučení a netolerantní postoj ke
kurdské menšině. Dokument se
zmiňuje i o České republice,
lidská
práva
jsou
tam
dodržována, nicméně tam do
sud přetrvávají problémy s
integrací rómské menšiny, s
ilegálním převáděním uprchlíků
přes hranice a s dlouhou dobou
zadrženi před soudním proce
sem.
ladoboleslavská Škodovka
je jeden z nejvýznam
nějších českých strojírenských
podniků a je to největší exportér
českých výrobků. Od roku 1994
zvyšovala Škoda roční produkci
o neuvěřitelných 20 procent
ročně a dobývala jeden trh za
druhým. V roce 1998 v Mladé
Boleslavi sice vyrobili o něco
méně felícií, produkce octávií
ale vyskočila o 113%. Uvažuji
čím to je, že se nové škodovky,
které mají velmi dobrou pověst
na světovém automobilovém
trhu, přes všechny sliby dosud
nedovážejí do Austrálie.
ecelý rok a půl
po
znovuotevření
legendární
kavárny na rohu Národní třídy
naproti Národnímu divadlu vy
chází reprezentativní publikace
z pera Karla Holuba
Velká
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Velvyslanectví Slovenské republiky: 47 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606
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kavárna Slavia. Byla zřízena v
Lažanském paláci před více než
150 lety, byla známá jako místo,
kde se setkávali čeští literáti a
divadelníci. Kniha ukazuje, že
dějiny kavárny Slavia i jiných
vyhlášených pražských kaváren
jsou současně dějinami čes
kého kulturního a společen
ského života.
Kniha
také
postihuje „genia loci“ kaváren a
kavárenského života v Brně a
jiných českých a moravských
měst. Atmosféru kaváren ze
jména z doby před první
světovou válkou se ovšem již
nepodaří vzkřísit, tu podle mého
mínění ale vždy vytvářel
kavárník a „pan vrchní“, hosté,
ať již to byli bohémové, politici či
kdokoliv jiný, tvořili jen správ
nou kulisu.
iž jsem
se zde zmínil o
dvojdílné publikaci s titulem
Černá kniha komunismu. Ne
dávno vyšel v pražském nakladatelví Paseka její český
překlad, ve kterém je mnoho
místa věnováno Českosloven
sku. Klement Gottwald již v roce
1929 v čs. parlamentu prohlásil,
„my jsme stranou českoslo
venského proletariátu a našim
nejvyšším revolučním štábem
je Moskva. A my se do Moskvy
chodíme učit od ruských
bolševiků, víte co? Učíme se,
jak vám zakroutit krk a víte, že
bolševici jsou v tom mistry!“
KSČ byla učenlivým žákem.
Černá kniha komunismu popi
suje
české monstrprocesy,
vzpomeňme jen na generála
Heliodora Píku, brněnského
starostu Josefa Podsedníka,
katolické spisovatele a pak
zejména na proces - velké před

J

stavení, kterým byla dr. Milada
Horáková odsouzena k smrti.
Jen v souvislosti s tímto proce
sem proběhlo po roce 1948 v
ČSSR více než tři sta soudních
jednání, na kterých bylo odsou
zeno sedm tisíc příslušníků Čs.
strany
národněsocialistické.
Pouze
mezi
květnem
a
červencem 1950 bylo v 35
procesech
odsouzeno pro
smyšlené spiknutí 639 osob, z
toho deset k trestu smrti, 48 k
doživotnímu žaláři a ostatní k
7850 letům vězení. A další a
další.
si před pěti lety navštívil
Austrálii jeden ze známé
cestovatelské dvojice - Miro
slav Zikmund. Nyní vyšel v Pra
ze v nakladatelství- Primus ce
stopis Modrý Mauritius ... a
přece Austrálie shrnující Zik
mundovy poznámky z cesty po
Pátém světadílu. Při této příle
žitosti uvažuji o jinými turisty
slibovaných knížkách popisují
cích zejména život Čechů v
Austrálii, jak před třemi lety byly
avizovány. O jedné již má-me k
naší
radosti
zprávu,
že
zanedlouho vyjde, o druhé je
ticho na pěšině a ti australští
Češi, kteří se chtěli stát
slavnými a možná nesmrtelný
mi pro toto dílo sami o sobě
sepsali a maturitními fotogra
fiemi doplnili své životní puto
vání, budou asi zklamaní.
Básník kdysi napsal „Dalekáť
cesta má i marné volání!!
dyž jsem u knih, zmiňuji se o
dvou zajímavých, které se
nyní dostaly na knižní trh. Ivan
Brož - Čermák versus AI Capone, Knižní klub, Praha. Jde o
životní příběh nejslavnějšího
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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

Čechoameričana a chicagské
ho starosty, který svým tělem a
smrtí zabránil zavraždění ame
rického prezidenta. Druhá kniha
je z přítomnosti, vydalo ji na
kladatelství University of Chica
go Press, Lawrence WeschlerCalamities of Exile, jde o tři
pravdivé příběhy, z nichž jeden
vypráví o Janu Kavanovi, kon
troverzním exulantovi a dneš
ním českém ministru zahranič
ních věcí.
i, kteří chodí rádi do res
taurace, by měli vyzkoušet tu
v Carltonu nazývající se Sicilian
Vespers. Nejde mi o sicilské
nešpory, ať již víme nebo
nevíme
co
to
znamená,
majitelem a znamenitým ku
chařem je Tom Samek, posrp
nový exulant, a navíc ještě
akademický malíř. Vařil a malo
val na Tasmánii, nedávno se
vrátil do Melbourne.
řed časem jsem se v této
rubrice zmínil o publikaci v
Kanadě žijícího Bořivoje Čelovského, ve které shrnul kore
spondenci, kterou jako poúno
rový exulant vedl se svými sou
putníky v prvním období jejich
vykořenění z domova. Obsah
některých dopisů neodpovídá
pravdě, jde o knihu vzpomín
kovou a nikoliv historickou,
podivuji se ale tomu, že autor
tuto korespodenci a opisy svých
dopisů uschovával a po pade
sáti letech připravil k publikaci. I
Austrálie je v této knize
zastoupena, Čelovský byl spo
lužákem Mirka Volného, byli
spolu totálně nasazeni v Ně
mecku během války, společně
studovali právnickou fakultu, po
únoru 1948 spolu emigrovali,
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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
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pak se jejich cesty rozdělily.
Volný se se po několika letech
po příjezdu do Melbourne pře
sunul na východ Viktorie, kde
úspěšně učil němčinu a franštinu na střední škole v městě
Moe. Čelovský za Volným přijel
do Austrálie - týden po jeho
pohřbu. Nedávno českým tis
kem proběhla zpráva, že
Čelovský „na protest proti
politické korupci a morálnímu
úpadku v ČR“ se rozhodl vrátit
„čestný doktorát“, který mu
udělila Univerzita Karlova v roce
1991. Odůvodnil to tím, že tak
protestuje proti udělení státního
vyznamenání 28.10.98 Emilu
Zátopkovi a Jiřímu Pelikánovi.
Na tuto zprávu se ozval rektor
UK Karel Malý, že Bořivoj
Čelovský není a nikdy nebyl
držitelem čestného doktorátu
UK, ale rehabilitačního diplomu,
který ho neopravňuje k výkonu
zaměstnání. Univerzita se dále
ohradila „s přihlédnutím k
celospolečenskému charakteru
kauzy" proti tomu, aby byla
adresátem tohoto protestu. Z
toho také vyplývá jistý poznatek
pro ty, kteří byli podobným
způsobem rehabilitováni, ale
používají
titul,
který
jim
nepřísluší. Z takového důvodu
muselo
rezignovat
několik
politiků ze svých funkcí v České
republice, neoprávněně si při
svojovali akademickou hodnost,

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

ke které neměli příslušnou
kvalifikaci.
ajdnuju
svoje
kárpíty
pravila jedna melbournská
krajanka a tak naznačila, že je
nutno si přede dveřmi odložit
obuv. Jiná si zase ztěžovala, že
„putuje on“. První citát snad
nepotřebuje vysvětlení, druhý
snad ano - šlo o přibírání na
váze. V knížce, která byla
nedávno vydána v Praze, se
kromě jiných zajímavých věcí
píše o senzibilce, že vzala taš
ku a ve čtyři hodiny odešla.
Nenechám vás hádat, vyjevím
bez bolesti, že senzibilové a
senzibilky jsou ti, kteří v naší
domovině se zabývají přírod
ním
léčitelstvím,
posunují
postele a dávají do
*
nich pod
nemocného všelijaké kameny.
Tímto reaguji na
článek v
minulém Kvartu S angličtinou
na věčné časy, ve kterém byli ti,
kteří mluví česky tak, jak jim
zobák narosť a jak se učili ve
škole, označeni, že používají
archaickou češtinu. Nemáme
raději vzít klepáč a tyto „kárpíty“
a třeba také „senzibily“ vyprášit
? Český jazyk je nepotřebuje.
inisterstvo dopravy chystá v
ČR bič na neukázněné
řidiče, chystaná opatření nebyla
dosud zveřejněna. Uvažuji, zda
nebudou následovat arabský
systém, v Dubai jsou agresivní
motoristé bičováni, třicet šlehů

M
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MCLROURNC CHCRPCST CARS
127 KEYS ROAD, MOORABIN

bez slitováni. Touto vlastností
ale neoplývá ani australská
policie a s nulovou tolerancí
drsňákům nasolí velkou pokutu.
Někde říkají, že vlastní slabosti
si lidé kompenzují za volantem
automobilu a porušováni do
pravních předpisů je podle
psychologů reakcí na ne
schopnost prosadit své názory
ve vlastním životě. Jinde zase
přišli na jiný recept a tvrdí, že
řidič, který se chová agresivně,
má malý penis, vyvěsili graficky
úderné plakáty a pánové se v
autech nyní plíží šnečím tem
pem. Co ale v té zemi platí pro
řidičky jsem se nedozvěděl.
Takže nové předpisy v České
republice mají několik možnos
tí, ale jak znám českou men
talitu, nejúčinnější by bylo
napařit neukázněným řidičům
pokutu v dolarech a nejít pod
stovku.
zemích Evropské unie je
uzákoněna materská dovo
lená na délku 14 týdnů. V České
republice je to podle sou
časného zákona 28 týdnů,
osamělé ženy a ty, které po
rodily dvojčata či trojčata, ma
teřskou dovolenou mají zvýše
nou na 37 týdnů. Na uvedená
období, pokud o to žena požá
dá, může být dovolená zvýšena
do čtyř let věku dítěte či dětí,
takže maminka, která chytře či
vychytrale plánuje k prvoroze-

v

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - HYMANS SOLICITORS

* Criminal Law
* Trafic offences
* Personal Injury
* Hearing Loss
* 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 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

nému dítěti další sourozence,
může mít tuto dovolenou 8
anebo třeba 12 let, po které
zůstává v zaměstnaneckém
poměru a po návratu do práce
musí dostat místo, z kterého
nastoupila mateřskou dovole
nou. Materské dávky, tedy
finanční příspěvky, dnes mo
hou dostávat i čeští otcové,
pokud se o dítě starají.
/ Jna Voce se nazývá hnutí
<✓ uvnitř katolické církve žá

dající návrat k latinsky sloužené
mši. Nespokojenci tvrdí, že
liturgie, která není latinská, se
uvolnila a připomíná neformální
besedu a zejména - latina by
mohla bránit církev před mar
xismem. Dříve se chodilo do
kostela v nedělních šatech,
dnes stačí tepláky nebo do
konce trenýrky. I v Austrálii pro
bíhá diskuse o uvolněné dis
ciplině uvnitř katolické církve,
na co nedávno upozornil papež
a australská církevní hierarchie
je rozdělena na dva tábory - pro
a proti. V České republice také
protestantské církve mají svoje
problémy. Věrní a staří čtenáři
Hlasu domova si snad vzpo
menou, jak tyto exilové noviny
kritizovaly návštěvu Leninovou

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
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

cenou vyznamenaného J.L.
Hromádky, rektora evangelické
teologické fakulty a předsta
vitele Českobratrské církve
evangelické. Bolševici ho poslali
do Austrálie, aby zde hlásal
moskevské chápání míru a
marxistickou lásku k bližnímu.
Bylo to v době politických
procesů a poprav. Hromádka,
místo
aby
se
staral
o
zdevastovanou českou společ
nost, paktoval s koryfeji komu
nismu a říkal tomu „dialog“.
Domácí tisk samozřejmě tako
vé jidášství nemohl komen
tovat, kriticky se ozval Hlas
domova, když byl Hromádka v
Melbourne. Ten pak tehdy
vyhrožoval Hlasu domova a
chtěl
vydavatele
žalovat.
Hromádkovo totální selhání v
tvář sovětskému násilí a bol
ševické ateistické ideologii se
dodnes, po více než třiceti le
tech stále vleče a pozna
menává Českobratrskou církev
evangelickou a vlastně český
protestantismus vůbec.
účnica v Melbourne I Ke konci
první poloviny března hos
toval v jediném večeru v sále
komplexu Southgate padesátičlenný slovenský folkloristic
ký soubor známý svými tanci,
piesničkami, podtatranskou a
cikánskou muzikou po celém
světě.
Pro ty,
kteří ne

L
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poslouchají slovenské vysílání
na SBS bylo toto ojedinělé a
předpokládám jedinečné před
stavení přísně utajeno. Při
znávám se k velkému hříchu,
slovenské vysílání nesleduji a
presto, že slovácký a slovenský
folklór mám tak rád, o Lúčnici v
Melbourne jsem se dozvěděl o
den později a představení jsem
minul. Velmi mne to mrzí.
áš špión hlásí, že pražský
rozhlas nedávno vysílal po
řad o staré a slavné gardě
sportovců. Do programu byl
také zařazen rozhovor, ve
kterém před padesáti lety mluvil
o svém lyžování tehdejší mistr
ČSR a světový akademický
šampión ve sjezdových dis
ciplinách
ing. Jan Wagner.
Zakrátko na to již byl v Austrálii,
tak jako celá proslulá lyžařská
plejáda - S. Nekvapilová, T.
Šponar, F. Příhoda a další. Při
této příležitosti přejeme J.
Wagnerovi, který žije v Mel
bourne, úspěšnou rehabilitaci
po obtížném chirurgickém zá
kroku. A když jsme u sportu, v
Melbourne v přítomné době
trénuje poděbradská kajakářka
Barbora Futerová, v Jižní
Austrálii se zase připravuje na
Sydney 2000 veslař Václav
Chalupa, držitel stříbrných me
dailí z poslední Olympiády a
mistrovství světa ve veslování.

N

BOHEMIA TRAVEL

NOVÁ ADRESA
Bohemia
Ira vel
Eva Jančíková a Jiří Sedláček

311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, Fax: 03 9544 1933,
AH: 03 9801 2796.
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW

Chalupa získal na vypůjčeném
skifu v těžké konkurenci na
mezinárodní regatě ve Queenslandu v polovině března mi
strovský titul.
řiadvacetiletý vrah, který tomahavkem zabil v Sydney
českého turistu, byl zproštěn
viny, poslali ho na psychiatrii. To
je ale blázinec I
Perthu nám bohužel příliš
mnoho zpráv nechodí. Sou
částí tamnějšího kulturního
festivalu byla velká výstava.
Letos byla věnována jednak
obrazům australských domoro
dých malířů a jednak výtvar
ným pracím umělců, kteří emi
grovali do Austrálie z Východní
Evropy. Zpráva již neříká, zda
tato výstava se jmenovala
aktuálně Forgotton People.
Berlíně byl vydražen dopis
pruského krále Fridricha II,
jímž 16. března 1748 povolil
českým exulantům rozšířit je
jich vesnici v berlínském Rixdorfu o dvacet domů. Tento
často citovaný dopis, který byl
celá léta považován za ztra
cený, získala Společnost přátel
české vsi v Rixdorfu. První
Čeští bratří přišli do Berlína v
roce 1737 z kraje pod Orlickými
horami a založili tam novou
osadu. V témž roce jim král
Fridrich Vilém I. udělil azyl.
Basileji žijící spisovatel a
novinář Petr Chudožilov
pravidelně přispíval do exilo
vého a v Melbourne vydáva
ného měsíčníku Panorama.
Nedávno na otázku, co ho
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Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.
14 Shearson Crescent
MENTONE VIC 3194
Phone: 9584 5566
Fax: 9583 9339

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635
nejvíc šokuje při příjezdu do
České republiky, odpověděl:
Bolí mne surovost poměrů na
českých silnicích, nepoctivost
hospodských, podmračené ksi
chty v pražském metru, šej
dířství politiků, nenávist k jiné
mu názoru, schizofrenní pokus
malého Čecháčka vzbuzovat
soucit a respekt současně,
provinčnost českého tisku,
naprostý nedostatek skuteč
ného a obětavého vlastenectví,
neúcta k vlastním kulturním
statkům, zlodějna na každém
kroku, špatně fungující služby,
agrese vůči jiné barvě kůže
...Český blbec není početnější
než pitomci v Německu, Itálii či
Francii, pouze je slyšitelnější a
viditelnější.
Novém Yorku vyšla v
nakladatelství Scribner bio
grafie Madelaine KorbelovéAlbrightové Seasons of Life z
pera Ann Blackmanové. Jed
notlivé oddíly knihy mají názvy
jako v ženském románě: Mad
lenka, Madelaine, Profesorka
Albrightová, Madame Secreta
ry. Kniha obsahuje na dvě stě
rozhovorů s přáteli a známými
dnešní americké ministryně
zahraničních věcí ať již z USA
nebo Čech, rukopisný životopis
její matky a mnoho dalších
odkazů včetně dokumentů čs.
ministerstva zahraničí a výroků
Jana Masaryka, profesora Univezity Karlovy Eduarda Goldstuckera či nuselské sestřenice
M. Albrightové.

V

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ
V PRAZE
Celý byt s garáží 10 minut od
centra Prahy.
Informace
Ing. Miroslava Libichová
Chrudimská 3
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Tel/fax: 4202 7274 2433
Tel/fax: 4202 9942 2395
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a plavbu kolem světa se
vydává česká desetičlenná
posádka amatérsky postavené
plachetnice Victoria, replika celodřevěné lodě, na které Portu
galec Fernao de Magalhaes
obeplul v roce 1519 svět. Čeští
moreplavci vytáhnou kotvy ten
to rok ve Štětině a doufají, že
je s konečnou platností pak
spustí při příležitosti Olympijkých her v Athénách v roce
2004. Můžeme jim zamávat a
případně pohostit vepřovým s
knedlíky a zelím, povidlovými
koláči, mohou být i s mákem či
tvarohem, proplují Torrésovým
průlivem mezi Austrálií a Novou
Guineou.
amí exulanti ! Po odchodu
prezidentova poradce Pavla
Tigrida a kancléře Ivana Med-ka
nyní rezignoval z funkce ře
ditele politického odboru Kan
celáře prezidenta republiky Jiří
Pehe.
elbournský AGE přinesl v
poslední době dva články,
které nás mohou zajímat. Byly
to jednak dojmy Justýny Ettlerové z cesty do země, odkud
do Austrálie přišli její rodiče,
píše o návštěvě Prahy a Plzně,
kde debatovala s univerzitními
studenty, opila se pak s nimi v
jakémsi disco-klubu a pochva
luje si, jak ji to přišlo lacino, i
když všechni byli jejími hosty.
Druhý článek nás zavedl do
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Mají vaší známí a
příbuzní zájem
studovat v Austrálii?
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

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

Česko-saského Švýcarska, na
německou stranu. Autor si vší
má jednak přírodních krás,
potom pro něj směšného oble
čení místních turistů (klobouk
se štětkou, šedá kazajka se
zelenými klopami a samozřej
mě kožené krátké kalhoty) a že
na každém kroku se tam
prodává pivo a preclíky. Mnoho
řádků je věnováno
popisu
hotelového komplexu Koenig
stein, kam po desítiletí jezdila
východo-německá komunistic
ká elita a její šéf Erik Honecker
tam byl i se svou suitou ta
jemníků a tajných častým hos
tem. V pokojích, které byly vy
hrazeny pro tyto výtečníky jsou,
jak se v článku píše, v kou
pelnách vždy tři umyvadla, dvě
velká a jedno menší mezi nimi.
Urinál? Bidet? Chyba, příliš
vysoko. Vominorium, tito pa
razité potřebovali místo, kam
se vyzvracet.
IP

HLEDÁME
JÁN VRCHOTA
Narozen r. 1924, Svátý Jur
pri Bratislavě, ať se ozve.
František Pivoda
U tenisu 9
750 00 Přerov
Tel.: 4206 4120 3085
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GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY SYDNEY
V Sydney 8. března 1999
Sokol Melbourne
497 Queensberry Street
North Melbourne VIC 3051
Vážení,
vzhledem k dotazům, týkajícím se změn v problematice mi
mosoudních rehabilitací od přijetí Zákona č. 87/1991 Sb o mi
mosoudních rehabilitacích, dovolte, abychom provedli určité
shrnutí a informovali vás o vývoji a postupných změnách v ap
likaci tohoto zákona, ke kterým došlo na základě nálezů Ús
tavního soudu.
Zákon č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích
umožňoval oprávněným osobám ve lhůtě šesti měsíců od nabytí
jeho účinnosti (t.j. od 1. dubna 1991) uplatnit žádost o vydání věcí
nebo ve lhůtě jednoho roku ode dne jeho účinnosti uplatnit žádost
o vydání věcí u soudu. Pokud věc nebylo možné vydat, bylo
možno žádat Ministerstvo financi o finanční náhradu, a to rovněž
v roční lhůt
*
( od 1.4.1991 do 1.4.1992). V odst. 1 byly jednoz
načně vymezeny základní podmínky pro oprávněné osoby a to
státní občanství bývalé ČSFR a trvalý pobyt na jejím území.
Nálezem Ústavního soudu ČR č. 164/1994 Sb. došlo počínaje
1. listopadem 1994 k vypuštění trvalého pobytu, takže osoby,
které až do tohoto data nemohly být oprávněnými osobami, mohly
žádat o vydání věcí. V té době však nemohly oprávněné osoby již
žádost o finanční náhradu podat, protože lhůta na písemné
žádosti o finanční náhradu uplynula se zákona dnem 1. dubna
1992.
Tuto situaci napravil Ústavní soud ČR svým nálezem č.

153/1998 Sb., kdy došlo ke zrušení části ustanovení § 13
odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., ve slovech „ode dne účinnosti
zákona“. Dne 8. července 1998 tak začala běžet lhůta k
úspěšnému uplatnění nároku na finanční náhradu, která je
roční a končí dnem 8. července 1999. V této lhůtě je třeba up
latnit novou žádost o finanční náhradu na Ministerstvu fi
nancí ČR nebo písemně potvrdit, že osoba, která již v minu
losti o finanční náhradu požádala, žádá o obnovení řízení po
dle nové právní úpravy. Tato lhůta se týká pouze osob, které
v období 1.4.1991 do 1.4.1992 neměly trvalé bydliště na
území České republiky.
Nová žádost může být podána na Ministerstvu financí ČR buď
na původním formuláři, nebo jen ve formě dopisu, přičemž for
mulář není podmínkou. Chybějící doklady budou od oprávněných
osob posléze vyžádány, případně jim bude zaslán prázdný for
mulář k vyplnění. Podmínkou je, aby žádost v jakékoli písemné
formě Ministerstvo financí ČR obdrželo v uvedené lhůtě, tedy
do 8. července 1999. To platí i pro žádost o obnovené řízení ve
věcech, které byly Ministerstvem financí ČR pro absenci Ihút za
mítnuty.
Věříme, že shora uvedená informace vám pomůže při orien
tování se v dané problematice a u oprávněných osob pak pro pří
padné včasné podání žádosti o finanční náhradu prostřednictví
Ministerstva financí ČR.
S pozdravem
JUDr. Ivan Záleský, generální konzul
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Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.
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Vyučujeme
hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.

Pátek 2. dubna
Velký patek

Neděle 4. dubna
Boží hod velikonoční

Tradiční pobožnost
křížové cesty pod ve
dením MUDr. Kopečka
a Miloše Trnky

Taneční zábava, hraje
Eda Zlatý s orches
trem. Začátek ve 3
hod. odpoledne

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

Obědy a káva se zákusky se
podávají v poledne
Těšíme se na shledanou

Letovisko ŠUMAVA - PEKSA PAR£
46 Locks Way, Belgrave South
Melway Ref. 84 J5, Telefon: 9754 5159

COOL

ZONE

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

POZVÁNKA

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

ČESKÝM A SLOVENSKÝM UMĚLCŮM

Čtvrteční setkání v Národním domě začala.
Program:18,00-20,00 hodin:
• Figurálni kresba podle modelu
• Diskuze
• Lehlé občerstvení, nápoje u baru

Bližší informace zájemcům předá
Katka Kovácsová
Tel: 9598 3067
Fax: 9598 7115
e-mail: kkovacs@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.

SUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS' SUPPLIES

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

BENTLEIGH PAINT SPOT

nová česká cukrárna
otevřeno denně mimo neděli a pondělí
Shop 18, Mountain Gate Shopping Centre,
Ferntree Gully Road, Ferntree Gully
Telefon: 9758 6100
Shop 68, Maling Road, Canterbury
Telefon: 9830 5004

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dům
otevřen. Více než 4000 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!
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DOPISY
Vážený bratře,
obracím se na Vás s pros
bou o uveřejnění v příštím čísle
KVARTU o nácviku na Všesokolský slet v Praze v 2000.
Cvičení je velice pěkné:
1 Věrná garda - pro seniory
2 Bolero - taneční
3 Proporce -gymnastické
Poslední dvě věci náročnější na
pohyb a paměť, ale nepovažuji
za těžké.
XIII. Všesokolský slet v
Praze je ve dnech 26.6 2.7.2000. Příprava na účast tj.
nácvik začne pravděpodobně v
dubnu 1999. Záleží na tom, kdy
obdržíme popisy skladeb.
Prosím všechny, kdo by měli
zájem se zavčas rozhodnout a
přihlásit, aby mohl být zorganizovánnácvik, který vzhledem k
vzdálenostem není nikdy
snadný. Napište či telefonujte
ať již hromadně několik z Vás či
jednotlivci na adresu:
Z. Kašpárek
P.O. 11, RIVETT, ACT, 2611,
telefon: 02 6288 6460.
Kašpárková, náčelnice

9. dubna:
Hlavní film: Faunovo velmi pozdní
odpoledne (tragikomédie 1983)
23. dubna: Hlavní film:Drahé tety a já
(krimi-komedie 1974)

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

r

Vážený pane Pospíchale,
v únorovém čísle Vašeho
výborného časopisu V. Donát
uvažuje (str. 2, prostřední
sloupec) o možnosti, že by se
naturalisovaní Australané mohli
dopustit křivé přísahy, kdyby v
chystaném referendu o nové
státní formě hlasovali pro re
publiku.
Předpokladem této dom
něnky je, že všichni přísahali
věrnost (allegiance) dnešní
hlavě státu. Skutečnost je ta, že

přísaha věrnosti se vztahovala
na současnou hlavu státu a
jeho/její dědice a zákonité
nástupce (heirs and succes
sors according to law).
Bude-li zákonitým procesem
změněna ústava, budou natu
ralisovaní (a všichni ostatní)
občané - a nikoliv již poddaní zavázáni k věrnosti nové hlavě
státu.
S pozdravem
M. Kovařík
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I Odstřihněte a pošlete s Vaším
| příspěvkem na:
| Sokolský list:
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Přeji si potvrzení příspěvku Bmh

I
Národní dům:

| Jiné dary:
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I Změna adresy:
I
I Jméno:.........................................
I .
| Číslo domu a ulice:......................
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Předem děkujeme za podporu Kvartu a
Národního domu. Bez Vaší pomoci |
nemohou existovat.
Výbor Sokol Melbourne lne. I

......
......
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I
I

Nohejbalová zábava «
tentokrát ve sportovním
Vyvrcholení soutěží mezi Sydney a Melbourne

24. dubna v 8 hod. večer
Vstupné včetně večeře $ 20,Objednávky na tel:

9874 5085 nebo 9876 0986

(Dubnová zábava
v sobotu 17. dubna
v 9\(árodním domč.
tiraje STUDIO 4,
vdm v horním safe
Vstupné $10
Objednávty na td.:
9369 6172 ndo 9432 8246
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