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KOSOVO POLE
Současnou balkánskou krizi
nemůže dnes ignorovat žádný
slušný časopis, takže i Kvart se
hlásí ke slovu, nebude zaují
mat stanoviska či analyzovat
situaci, to by měli obstarat
povolanější. Ponechám stranou
také to, že se v Praze setkali
australští diplomaté s jugo
slávským ministrem zahraničí,
aby se dozvěděli více o v
Srbsku zatčených Australa
nech. Více mne zajímá, jak
Češi na kosovský konflikt re
agují. Dlouho usilovali o připo
jení k Severo-atlantické alianci
a krátce po tom, co toho
dosáhli, NATO zahájila ozbro
jenou intervenci v Srbsku ve
prospěch diskriminovaných a
persekuovaných kosovských
Albánců, i když tito nejsou bez
viny. Zásah NATO rozhádal
českou veřejnost, postoj ně
kterých politiků je v příkrém
rozporu s důvody, pro které se
ČR
stala
členem
této
organizace. Někteří čeští poli
tikové jen mudrují a přešlapují,
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ročník X
SOKOL MELBOURNE
497 QUEENSBERRY ST.,
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051

1979 -1999
Tělocvičná jednota
Sokol Melbourne
vás srdečně zve na
slavnostní otevření
Československého
sokolského národ
ního domu.
Program:
Sobota,
19. května 1979:
Nástup sokolských
jednot. Slavnostní
otevření budovy
starostou T. J.
Sokol Melbourne.
Proslovy zástupců hostujících
jednot a ostatních Čs. demo
kratických organizací.
Taneční večer, na kterém
účinkují dvě kapely.
Neděle 20. května 1979:
Otec Josef Peksa slouží v
Čs. sokolském národním domě
mši svátou. Bohoslužby se
zúčastní též zástupci nekato
lických věřících na důkaz
vzájemného porozumění a
bratrství, ke kterému bude Čs.
sokolský národní dům přispívat.
Odpoledne: přátelská bese
da, účinkuje sokolská kapela
Vrabčáci.

Potud pozvánka na slav
nostní otevření budovy Národ
ního domu. Dnes je to neu
věřitelné, že Češi a Slováci ve
Viktorii se tehdy dokázali sjed
notit za společným cílem, že se
našli jedinci ochotní riskovat a
podepsat se jako ručitelé na
půjčku, že se našli dobrovolníci,
kteří přestavěli bývalou továrnu
na šroubky v důstojný dům
reprezentující naší komunitu, a
že bylo dostatek těch, kteří
darovali nebo půjčili peníze ke

koupi. Bez jejich
odvahy, obětí a
pevné vůle by
chom se dnes ne
mohli pyšnit kous
kem Čech, Moravy
a Slovenska upro
střed Melbourne.
To že Národní
dům stále prospe
ruje je hlavně je
jich zásluhou.

1942-1999
SOKOL

27. května 1942
byl
zlikvidován
říšský
protektor
a
SS
Obergruppenführer Reinhard
Heydrich. Tento hrdiný čin
českých a slovenských vojáků
byl po čtyřicet let zlehčován
komunistickou propagandou.
Je dobře si toto výročí při
pomenout a uvědomit si při
tom, jak důležitá tato akce
parašutistů byla pro Česko
slovensko a střední Evropu.
Prezident Havel v rozhlasovém
programu Hovory z Lán k
padesátému výročí atentátu
řekl: „Atentát na Heydricha měl
známé hrůzné následky vypálení Lidic, Ležáků, pět tisíc
popravených, deportace Židů.
Víme, co jsme za tento atentát
zaplatili... Za svobodu se platí.
My jsme se z různých důvodů
nepostavili na odpor organizo
vanou vojenskou silou. Museli
jsme za to zaplatit jinak. Atentát
ukázal celému světu, že sami
sebe reflektujeme jako porobe
ný národ, jako utlačovanou
porobenou zemi, která se stala
obětí násilí. Byl to jeden z
nejvýznamnějších aktů odboje
v celoevropském měřítku, byl to
akt, který měl významný vliv na
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uznání naší
exilové vlády
a na to, že
jsme vyšli z
této
války
jako vítězný
stát a nikoliv
jako stát po
ražený. To
zasluhuje na
še naprosté
uznání, pro
tože jsme-li
dnes skuteč
ně a plně
svobodni, tak
díky
těm
chlapcům a
obětem, které nás atentát stál.“
Atentát provedli Jan Kubiš
(hodil smrtící granát) a Jozef
Gabčík (samopal s kterým se
postavil do cesty Heydrichova
auta selhal). Útoku se zúčastnil
také Josef Valčík. Po zradě
padli na kůru pravoslavné

katedrály sv. Cyrila
a Metoděje četař
abs. Josef Bublík,
rotmistr Jan Kubiš a
nadporučík Adolf
Opálka. V kryptě
zemřeli četař Jan
Hrubý, rotný Jaro
slav Švarc, rotmistr
Josef Valčík a rot
mistr Jozef Gabčík.
Zmiňovat se na
jednom místě o
dvou tak významo
vě rozdílných výro
čích se nezdá být
správné.
Nejsem
první, kdo se do
mnívá, že všechno souvisí se
vším. Proto myslím, že při
pomenutí výročí heydrichiady i
výročí otevření Národního
domu
na
druhém
konci
zeměkoule by nás mělo naplnit
hrdostí.
Pavel Pospíchal

což je ovšem tradiční rys čes
kých státníků - kromě prezi
denta Václava Havla, který se
postavil proti násilí páchaném
na národnostní menšině, proti
hromadným vraždám, a tak
stojí na straně aliance. V době,
která předcházela bombardo-

vání, se vedla debata, která k
ničemu nevedla, ale ve chvíli,
kdy se NATO rozhodlo zasáh
nout, by Češi měli s Evropou
táhnout za jeden provaz.
Slyšel jsem o důvodu, proč
někteří obyvatelé ČR nesou
hlasí s bombardováním, těšili
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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

se totiž na dovolenou v Ju
goslávii. Zdá se mi, že naši
bratři a sestry mají krátkou
paměť, že je zajímá, co se
odehrává dnes a snad zítra
ráno. Na včerejšek zapomínají,
na budoucnost nemyslí.. V roce
1938, když došlo k mnichov
skému diktátu, si celý český
národ přál, aby jej z nacis
tického ohrožení, nikoliv ještě
okupace, zachránil zásah zven
čí, nedočkali jsme se a dodnes
to pokládáme za zradu a
zbabělost. Tak stejně se de
mokratický svět k nám za
choval v roce 1948, i když teh
dy došlo k politickému a ide
ologickému, nikoliv ozbrojené
mu násilí.. Srpen 1968 tuto
totalitu ještě znásobil, západ
nás opět nechal na holičkách.
Národ dodnes nese jizvy po
intervenci vojsk Varšavské
smlouvy. Z tohoto hlediska
akce NATO je diskutabilní.
V televizním zpravodajství
jsem viděl, jak na severo
americkou ministryni zahraničí
Madelaine Albrightovou křičí
srbochorvátsky demonstrantka
“proč jste k Srbům tak strašní”.
Albrightová srbochorvátsky od
povídá “protože Srbové jsou tak
strašní”. Srbka zůstala jak zka
menělá, snad ani ne pro obsah

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.

8 9873 3016

Pondělí-Pátek 8:30-20:00
Sobota 9:00-13:00
Neděle 10:00-13:30
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odpovědi, ale proto, že minis
tryně ji rozuměla a stejným
jazykem odpověděla. Při jiné
příležitosti jsem ji slyšel televizí
a rozhlasem přenášeném pro
jevu srbochorvátsky oslovit Jugoslávce, aby ustali s persekucí
kosovských Albánců a jiných
národnostních menšin. Její
kladný postoj k zákroku proti
bosenským Srbům terorizujícím
místní muslimské obyvatelstvo
je dobře znám. První válečnou
obětí je vždy pravda a Kosovo
není výjimkou. Během jednání
M. Albrightové se Slobodanem
Miloševičem došlo na válečné
zločiny. Na jeho vyhýbavou a
kličkující odpověď břitce odpo
věděla “...nebulíkujte mne,
znám tuto oblast a nejsem
naivní”. Je pravda, že nikdo
nechce totální válku, naskýtá se
ovšem otázka, zda každý chce
totální mír.
Albrightová ví, co to je “eth
nic cleansing”, řekl bych česky
- vyhubení národnostní či nábo
ženské skupiny. Narodila se v
Praze v roce 1937 jako Marie
Anna v rodině čsl. diplomata
Josefa Korbela. Jako dítě opus
tila ČSR s rodiči nejprve po
vpádu nacistů a podruhé po
komunistickém puči. Její židov
ští prarodiče zahynuli v hitlerov
ském koncentráku a tak Al-

brightová si je dobře vědoma
nacionálních vášní a z vlastní
zkušenosti zná etnické před
sudky a rasovou nenávist. To ji
staví na ojedinělé místo mezi
americkými diplomaty a politi
ky. Slyšel jsem ji mluvit o tom,
co patří mezi její nejrannější
vzpomínky z dětství - sedí pod
stolem v protileteckém krytu v
Londýně při náletu Luftwaffe.
Přiznává, že většina Američanů
posuzuje Vietnam z hlediska
válečného konfliktu, zatím co
ona vidí tamější útlak působený
evropským koloniálním systé
mem a ponižováním místního
obyvatelstva. Znalost srbochorvatšiny Albrightové pochází z
období 1945-1948, kdy žila v
Bělehradě, kde její otec působil
jako čsl. velvyslanec. Pak Kor
beloví emigrovali do Spojených
států.
Až budou historikové hod
notit, proč byla Jugoslávie bom
bardovaná ozbrojenými složka
mi NATO, pak se nebudou za
bývat jen tím komplexem sví
zelných životních a politických
podmínek v této oblasti, ale i
úlohou, kterou zde sehrála naše
krajanka, exulantka a americká
ministryně zahraničních věci
Madelaine Albrightová.
Tato úvaha se nepřiklání na
žádnou stranu, pokouší se jen

jmenovat okolnosti, které mají s
námi větší či menší spojitost.
Srby, pak ale i Chorváty, stále
pokládám za naše slovanské
bratry, ty si však nemůžeme
vybírat. Přátele si vybírat může
me. Pokud bych na někoho
ukázal prstem, pak to byli
tvůrci versailleského systému,
kteří v roce 1920 po pádu Rakouska-Uherska zcela necitlivě
a bez národnostních podmínek
několika čarami na mapě roz
dělili Evropu od Aše po Balkán
a vytvořili umělé státní celky,
do kterých v ne jednom případě
zahrnuli etnické skupiny, které
se bytostně nesnášely po
staletí. Multikulturní zázrak se
nekonal, došlo ale kromě jiného
k sude-toněmecké problemati
ce, k na-pjetí mezi Slováky a
jak Če-chy tak Maďary, k
hrůzám Bosny a Kosova.
Stratégové Severoatlantic
ké aliance dobře neodhadli
kosovskou situaci. Vojenský
konflikt nemůže trvat věčně.
Myslím si, že je nutné najít
politické a humánní řešení, jak
tuto krizi vyřešit a jak v této
oblasti opět uspořádat normální
život pro všechny, kteří Kosovo
pokládají za svůj domov.

Miloš Ondrášek

Do Prahy
Aifbusem A 310
E

Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu .

nejsrdečnější V
letecká

společnost V
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Další informace obdržíte u vašeho travel
agenta nebo kontaktujte přímo:
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ODTUD A ODJINUD
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ovým velvyslancem České
republiky v Austrálii byl jme
nován Ing. Josef Sládek. Je to
náš starý známý, od roku 1990
působil jako generální konzul v
Sydney. Vítáme ho mezi námi
v nové funkci, doufáme ve
vzájemně dobrou spolupráci a
těšíme se, že ho brzo uvidíme
v našem Národním domě.
mmigration
Museum, 400
Flinders St, Melbourne, v sou
časné době vystavuje exponáty
propůjčené Státním židovským
muzeem v Praze a instalované
kurátorkou M. Hájkovou. Jde o
rituální umělecké předměty
spjaté s náboženským životem
českých a moravských Židů v
minulých století. V melbournském Židovském muzeu, 26
Alma Rd, St. Kilda, pak může
me vidět jakési pokračování,
které připravila dr. Jana Vytrhlíková ze Sydney. Jsou to pa
mátky na tragedii
našich
židovských spoluobčanů perze
kuovaných v době nacistické
okupace. Zajímavost výstavy je
ještě zvýšena tím, že mezi
exponáty najdeme i takové,
které jsou spjaty s životy těch,
kteří holocaust přežili a emi
grovali do Austrálie, někteří z
nich stále žijí i v Melbourne.
Při této příležitosti pozname
návám, že také ostatní oddě
lení muzea na Flinders St. jsou
velmi zajímavá, zabývají se
přistěhovaleckou tématikou.
Bohužel se zde nesetkáme ani
s jednou informací, že mezi
přistěhovalci do Austrálie byli
také Češi. Nemám na mysli jen
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předmětový exponát, ale ani na
obrazovce, která krátkým šo
tem ukazuje údaje o jednot
livých národnostních skupi
nách, nejsme zastoupení, i
když do systému jsou zahrnuti
Khmerové, Černohorci atd.
Domnívám se, že SOKOL jako
jediná česká organizace v
Melbourne by měl požádat
vedení muzea o nápravu a
současně se postarat o vhodné
exponáty a informující panel.
pražských Lidových novi
nách proběhla anketa - 100
nejznámějších Čechů dneška.
V tabulce Top 10 'se na pťvním
místě umístila exulantka Mar
tina Navrátilová, následuje ji
Václav Havel, třetím je hoke
jový brankář Dominik Hašek,
následuje filmový režisér a exu
lant Miloš Forman, politik Vác
lav Klaus, další hokejista Jaro
mír Jágr, filmový herec Zdeněk
Svěrák, průmyslník a exulant
Tomáš Baťa, tenista a exulant
Ivan Lendl a představitel české
šlechty a exulant Karel Schwar
zenberg. Mezi umělci vede
exulant Pavel Tigrid, v této
desítce jsou zastoupeni další
exulanti - Milan Kundera a
Josef Škvorecký.
a pražské rozhlasové stanici
Vltava se vysílal třídílný
pořad „Češi v Austrálii“, připra
vil jej Jaroslav Kováříček, který
dlouho působil jako hudební
redaktor FM ABC v Adelaidě.
Televize v Praze vysílala hodi
nový pořad, ve kterém, jak hlásí
náš špión, vystupovala bývalá
velvyslankyně v Austrálii dr J.
Davidová-Moserová a pravila,
že během svého pobytu mezi
námi silně bodovala, to jsou její
slova, že stmelila českou obec
v Austrálii. Kéž by měla pravdu,
to jsou zase moje slova. V
pořadu dále také jenom o sobě
mluvila do Sydney provdaná
Dáša Bláhová, která zase pra
vila, že tam do Sokola nechodí,
ale za to je nejznámější a nej
populárnější herečka v Aus
trálii. Pohříchu nevím, zda diva
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delní, filmová či televizní,
stejně je to jedno, protože to
také není pravda.
rahou finančně podporovaný
a v Sydney vycházející kra
janský časopis Australské listy
přestal vycházet. Vydavatelka
prohlásila, že je unavená.
požděně přišla zpráva,
která může čtenáře Kvartu
zajímat. Do jednoho severo
českého města byl poslán no
voroční pozdrav a jak dovoluje
australská pošta, obálka nesla
jednodolárovou známku a ná
lepku card only. Adresát byl
předvolán na místní poštu,
poštmistr důležitě odkudsi vytá
hl zmíněné vinšování a žádal o
otevření obálky na místě, aby
zkontroloval obsah. „Služební
předpisy to vyžadují“ úřední
osoba prohlásila, „kreditní karty
se v obyčejném dopise nesmí
posílat“.
epříliš blahé paměti jsme
byli nuceni bezúročně vinkulovat tuším že dvacet tisíc Kčs,
čekat čtyři, pět i více let než na
nás přišla řada a mohli jsme si
konečně koupit kýženou ško
dovku či trabanta. Dnes je na
štěstí v republice zcela jiná situ
ace, jen mít peníze. Na trhu je
k okamžitému dodání 188 mo
delů osobních aut, v ceně od
190 tisíc Kč (Lada, Kia), Felicie
stojí 230 tisíc Kč, Rolls Royce
pak přes 10 a Bentley přes 13
milionů korun.
ěmecký kancléř Gerhard
Schroeder vydal komuniké,
ve kterém slibuje finanční pod
poru lidem poškozeným nacis
mem. Tato zpráva obsahuje
výslovnou zmínku o českých
obětech totálního nasazení.
Vyplácení se má realizovat
prostřednictvím česko-německého Fondu budoucnosti. Do
mnívám se, že bližší informace
by mohl podat konzulát ČR.
do má rád dobrodružnou,
špionážní literaturu s čes
kou tématikou, měl by si koupit
právě vydanou knihu slavného
amerického spisovatele Jose-
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pha Kanóna - The Prodigal Spy,
nakl. Little, Brown, kolem 25
dolarů, knihkupectví v Jam
Factory ji prodávají v měkké
vazbě s 30% slevou.
ádio Praha provozuje svoji
internetovou stránku (http://
www.radio.cz) od roku 1994. O
zasílání každodenních zpráv v
pěti jazycích prostřednictvím
(e-mail: cr@radio.cz) můžete
žádat na adrese http://www.
radio.cz/subscribe.html.
Na výkonném rozhlasovém při
jímači můžeme ale poslouchat
přímo, v Austrálii je signál
slyšitelný na krátkých vlnách 49
nebo 41, kHz 5930 nebo 7315,
denně UTC 18.30- 18.57.
niversita v Canbeře při
pravuje vydání publikace
The People of Austrália. Bude v
ní také zahrnuta desetistránková kapitola s demografickými
a statistickými údaji o české
pospolitosti.
etici, žádají vyřešení vztahu
státu a církví v ČR podepsali
vedle představitelů církví a ná
boženských společností, také
politici, novináři, publicisté, her
ci, výtvarníci, vědečtí pracovní
ci aj. Jde o postavení a prak
tické zabezpečení církví, které
jsou podle petice nezastupi
telnou součástí evropské civi
lizace. Hnutí Kairos 98 zpro
středkovalo překlad do češtiny
a tak otevřelo českým kato
líkům studijní text Ústavy kato
lické církve. Nerýmuje se vždy
s kánony církevního práva,
vzniklo po dlouhých debatách
zejména v německy mluvících
zemích a ve Spojených státech
a dobře víme, že také v Au

í:

u
p

strálii je tato problematika hor
ce diskutována. Návrh Ústavy
mimo jiné požaduje: Právo na
to, aby zvolení vedoucí před
stavitelé církve skládali účty
těm, kteří je zvolili. Právo kle
riků uzavřít sňatek. Právo členů
církve opustit manželství, které
nenapravitelně ztroskotalo, a
uzavřít nový manželský sva
zek. Ustavení rad na místní,
diecézni, národní a všeobecné
úrovni, které plní funkci rozho
dovacích orgánů. Volbu papeže
na jediné desetileté funkční
období zástupci vybranými
národními radami.
van Klíma - The Spirit of
Prague, nakl. Granta Books,
London, 1998. Za 17 dolarů si v
Melbourne můžeme koupit oje
dinělou knížku, jde o soubor
esejů, které autor vybral ze
svého mnohostranného díla a
považoval za vhodné pro angli
ckého čtenáře. Klíma se dotýká
mnoha témat, jedno je zajíma
vější než druhé, všechny jsou
tématicky zaměřeny na život v
Praze. Nová slova v češtině se
jmenuje pražským nakladatel
stvím Academia v r. 1998 vyda
ný slovník neologizmů. Při listo
vání touto objemnou knihou s
údivem zjišťuji, kam kráčí náš
mateřský jazyk: jetřebista - kdo
přesouvá práci a zodpovědnost
na někoho jiného, jablkoholik milovník jablek, frustrant - kdo
si neustále stěžuje, erosenka slečna poskytující erotické
služby. Atd.
handos, britská gramofono
vá společnost, ve svém
posledním katalogu oznamuje
mimo jiné dva kompaktní disky,

I

c

Finanční informace, technické a reklamní brožury
vám odborně přeloží

Zdeněk Silavecký
NAATI Accredited Paraprofessional Translator
in the English and Czech Languages, B.Sc
(Econ), ASIA, CPA

Tel/Fax: 03 9579 4627
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jeden s hudbou Antonína Dvořá
ka (symfonické předehry Domov
můj, Vodník, Zlatý kolovrat, Po
lednice, Holoubek) a druhý s
hudbou Leoše Janáčka - Sym
fonieta, Idyla pro smyčcový
orchestr, Taras Bulba, Sumářovo
dítě, Žárlivost a suita z opery
Dobrodružství lišky Bystroušky.
První disk nahrál Skotský národ
ní orchestr, dirigent Neeme Jarvi,
druhý Česká filharmonie s Jiřím
Bělohlávkem. „The Tasmanian
Symphonic Orchestra“ připravuje
nahrání na disky „ABC Classics“
všech devět symfonií L.. van
Beethovena. Původně bylo vždy
v orchestrálním aparátu zastou
peno cembalo. Připravovaný cy
klus je do orchestru znovu zařadí
a za zmínku stojí to, že pro tento
účel bylo podle specifických
požadavků dirigenta a cembalisty
postaveno v Praze. Nástroj, který
je předchůdcem klavíru, je již v
Hobartu.
nešní míra nezaměstnanosti
v České republice se udává
na 8.3 procent a do dvou let se
má zvýšit na 11 procent. Zdá se,
že ani v letošním roce se česká
ekonomika nevymaní z poklesu,
což se dává do souvislosti se
stále obtížnějším uplatněním
českého zboží na zahraničních
trzích. To nemusí být jen domácí
chyba, může to být výsledkem
nejistoty ve vývoji světového
obchodu.
atolická církev v ČR údajně
stojí na rozcestí. Ubývá sněží,
přibývají mrtvé farnosti, co se
týká věřících, venkov ustupuje a
nastupují mladí a vzdělaní lidé ve
městech. Model, který fungoval
po desítiletí, pokud ne po staletí,

D

K

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.(Melboume)

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787.
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se během socialismu rozpadl a
návrat ke starému systému je
vyloučený. Církev musí hledat
nové cesty, záleží na tom, jak
bude ochotna porozumět nové
situaci.
Nedostatek
kněží
biskupové řeší tím, že do
republiky zvou Poláky (jen v
Praze je jich třicet), Slováky,
Němce a Italy. Právě jsem
dočetl 150 stránkový soubor
rozhovorů, který vedl novinář
B. Fliedr s Janem Konzalem
Zpověď tajného biskupa, nakl.
Portál v Praze, 1998. Konzal
byl
tajně
vysvěcen
na
katolického kněze v roce 1970,
to již byl ženatý, biskupem se
stal v roce 1982. Knížka mi
leccos objasnila z působení
t.zv. tajné církve a jejích cílů.
Tajně vysvěcení kněží neměli
za komunismu snadný život,
definitivně těžší než ti, kteří se
neskrývali. Pronásledovaní ov
šem byli ti i ti. Konzalovy názo
ry na náboženský život a jeho
uspořádání jsou velmi neob
vyklé, jsou v rozporu s Vatiká
nem a oficiální diecézni politi
kou, naznačují ale, jakým způ
sobem se může ubírat dnešní
duchovní činnost a apoštolát.
Ívan Diviš, posrpnový exulant,
působil
v
mnichovské
rozhlasové stanici Svobodná
Evropa. Po roce 1989 se vrátil
do vlasti, před nedávném jsme

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

se zmínili o jeho poslední
básnické sbírce ČEŠI POD
HUARASCÁNEM. Došla nám
smutná zpráva, tento 74 letý
básník byl nalezen mrtev pod
schodištěm pražského domu,
kde bydlel.
yl jsem zděšen, když jsem
se dověděl, že tuto sobotu v
Národním domě došlo k násilí.
Odnesla to za barem obslu
hující Martina a přeražený nos
starosty.
^eský protektorátní strážník
zastřelil jednoho z velitelů
protinacistické od_bojové skupi
ny R3 generála Lužu. Ve jménu
zákona. Ruka českého hasiče
vsunula hadici do krypty pravo
slavného kostela v Praze, aby
vytopila české parašutisty, kteří
se tam skrývali od atentátu na
„zastupujícího protektora“ R.
Heydricha v období nejkrutěj
šího teroru za hitlerovské
okupace naší vlasti. Hasič jed
nal ve jménu zákona.
Komunističtí prokurátoři a
soudci posílali nevinné lidi na
šibenici. V našem století byl
komunismus živým bohem. V
jeho jménu se nejen vraždilo,
ale mnoho normálních lidí
věřilo, že je dobré vraždit, že je
nutné vraždit, že je to oběť,
která se přináší příštím genera
cím. Vraždili a zákony to dovo
lovaly.

B
C

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

Když jsem působil v severních
Čechách, kupoval jsem ovoce
od penzisty, který si tak při
lepšoval. Jednou se ostražitě
podíval kolem sebe a zaškrceným hlasem mi řekl: „Když
jsem se stal četníkem někdy v
roce 1930, přísahal jsem věr
nost T G. Masarykovi. Po jeho
smrti jsme přísahu obnovili. Po
odstoupení prezidenta Beneše,
když jsem přísahal věrnost Háchovi a protektorátnímu režimu,
jsem začal přemýšlet a úplně
jsem se zhnusil sám sobě, když
nám předepsali slíbit věrnost
Hitlerovi. V červnu 1945 jsem
opět
přísahal
poslušnost
Benešovi a osvobozené repub
lice, za tři roky pak Gottwaldovi
a komunistům, kteří na Stalinův
příkaz způsobili pád Beneše,
nezávislé státnosti ČSR a její
demokracie. To všechno mi
zákon dovolil, moje svědomí mi
ale říká, že jsem křivopřísež
ník“. A tomu starému Vyslouži
lému četníkovi tekly po tvářích
slzy.
Tolik a poněkud drasticky k
debatě o svědomí a slibu, kte
rým jsme se zavázali hlavě
Britského společenství při přijí
mání australského občanství. A
když se stane Austrálie repu
blikou a budeme poslušní
prezidenta, bude to ve jménu
zákona.
IP

ADVOKÁTNÍ KANCELAR - HYMANS SOLICITORS
* Trafic offences
* Criminal Law
* 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 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
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Je mnoho způsobů jak se dají nahrát desky - (dnes snad už jen disky). Populární skupina, o kterou
je zájem i v televizi, to může vzít jedním supem. Nahraje a natočí oboje "life" a je to. Neni to nejlepší
pro nervy hudebníka - herce, ale televize platí .Jinak se nahrává tak, že opravdu sehraná kapela
zvládne vše i s mixem za 4 dny ve studiu a moc to nestojí. Potom se do toho začne plést výrobce de
sek a vybere studio, ktere stojí $2000 denně a zkouší se dva dny, než se najde ten správný zvuk jen
pro basu a bicí. Celkový účet $130 000 a není jisté, že tento způsob nahrávání vytvoří lepší desku.
Všemi těmito styly nahravaní jsem si prošel s Bachelors from Prague a bylo jasné, že ani jeden
z těchto způsobů nepřichází v úvahu, když by se měla natočit v Melbourne deska v češtině.
Doba se mění a digitální technologie ymožňuje dnes nahrat disk doma. Má to ale své problémy.
Především nahrávací vybavení není laciné a proto je nutné se držet na uzdě. I tak človek při tom še
diví. Znamená to však, že nezbývá dost "traků" na bubeníka, který by sám o sobě zabral skoro celou
nahravací desku, (nemluvě o sousedech). V dnešní hudbě je místo bubeníka často používán "Franta
Mašina" a musi stačit. Osobně mne to netěší, ale za pokus to stojí! Další charakteristika digitálního
nahrávání je ta, že zabere neúměrné množství času. Pokládát instrument po instrumentu na hard disk a
neztratit původní myšlenku pomáhá vysychání v krku. Mimo to, zvukový výsledek má určitý digitální
charakter, především pro lidi s velkýma ušima.
Podmínky pro Čecha v Melbourne nejsou od začátku na nahráni CD příznivé. Mohlo by to být horší,
kdybychom byli třeba muzikanti na Titaniku. Že ano. Především je důležité, aby se něco v Austrálii
dělo, jinak nás to sluníčko zničí. Tak jsme se na nahrávání nové desky KUPODIVU vrhli. Jsou to pís
ničky založené na běžných myšlenkách ze života, jako např. slova ve skladbě NOVÉ TEMPO: " v
zádech nám mrazí když cihlu hází na bambusovém lešení".. . a nebo ve skladbě SVĚT:" dnes v
rychlosti autostrád jak Icarus bez peří - stůj, světe kam běžíš "....
Je nutné podotknout, že v tomto vydání bylo vyrobeno pouze 500 disků, a že tento coctail k
poslechu po zaslání šeku na $20 a zpáteční adresy je k dostaní na adrese:

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

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

MODE RECORDS
17 Donaldson ST.
CD je:$20 plus poštovné AUST. - Au$3.35
Ivanhoe VIC.3079
USA. -Au $6.80
Australia
EUROPE -Au $7.55
E-mail: friml @ ozemail.com.au

BOHEMIA TUMEL
i

NOVÁ ADRESA

/
>•
ä

Bohemia
Ira veĺ
Eva Jančíková a Jiří Sedláček
311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, Fax: 03 9544 1933,
AH: 03 9801 2796.

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

KONEČNE DOBRA ZPRAVA !
Sokol Melbourne lne. se díky stálé podpoře krajanů stal nejdůležitější organizací krajanské
komunity ve Viktorii. Mnozí z nás se podílí na úspěchu této organizace jak neplacenou prací, tak dary.
V tomto roce byly založeny dva fondy, které dárcům umožňují odečíst dary ve formě finančních
příspěvků přesahujících 2 dolary, ze zdanitelného příjmu jednotlivce i společnosti. Oba fondy jsou
schváleny jak australským federálním berním úřadem, tak státními úřady ve Viktorii.
Sokol Arts Fund bude podporovat naši literaturu, hudbu, umělecká představení, grafické
umění, folklór, filmová představení, videoprodukce, televizní a rozhlasové pořady. Bude také zajišťovat
ubytování navštěvujícím umělcům, spisovatelům, básníkům, účinkujícím, hudebníkům a hercům. Bude
pořádat a organizovat koncerty, filmová představení, festivaly, diskusní kroužky, semináře a podobné
kulturní akce.
Sokol Speciál Accommodation Fund má za účel uskutečnění dlouholetého plánu zajistit
vhodné ubytování naším starším krajanům. Je třeba získat finanční prostředky, které by postačily k
postavení a provozu bytových jednotek v prostředí,j které bydlícím umožní přístup k rekreačním a
kulturním krajanským organizacím a k zdravotní péči. Pokud finanční prostředky vystačí a najde se
vhodné místo, bude vystaveno až dvanáct jednotek.
Oba fondy od založení získaly příspěvky ve výši několika tisíc dolarů.
Všem dárcům bude vystavena oficiální stvrzenka (kterou je nutno přiložit k daňovému přiznání
bernímu úřadu).
Sokol bude nadále záviset na vaší finanční podpoře k běžné publikaci Kvartu, na údržbu a
opravy národního domu a jiné projekty, které nespadají do náplně fondů. Zdůrazňujeme, že dary/
příspěvky poskytnuté fondům mohou byt použity jen k výše zmíněným účelům.
Chcete-li poslat daňově odečitatelný dar nebo příspěvek, uveďte laskavě následující údaje, a připojte je
k šeku či poštovní poukázce:

r— — —
| Sekretář

Sokol Funds Management Pty Ltd,
I A.C.N.
086 173 355,

| PO Box 567 Collins Street, MELBOURNE, Vic 3000

I

■ Příspěvek na:
. (nehodící se škrtněte)
Sokol Speciál Accommodation Fund
| • Sokol Arts Fund

I•

I Jméno a příjmení nebo jméno společnosti a A.C.N.:.................................................................
I
I Adresa:.................................................................................................................................................
(údaje musí souhlasit s podrobnostmi na šeku či poštovní peněžní poukázce proto, aby vám mohla |
být zaslána platná stvrzenka pro berní úřad)
V případě, že se můj dar/příspěvek nepodaří použít k cílům prvního fondu, kterému byl |
určen, souhlasím s jeho použitím pro účely druhého fondu.

Podpis:

Datum: ....... /........ /

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou vítáni
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To bylo tenkrát před padesáti lety ...kdy na mě
přišla první zkouška života v podobě zápalu plic ..
Podobně jako v tom filmu Kolja .. horečky,
blouznění, děsivé sny, kritická noc ..budu či nebudu
..zlom a slabost. A byla to mámina neúnavná péče a
laskavé opatrování, po několik dnů a nocí, které mě
vrátilo zpátky na cestu k uzdravení. Do školy jsem
šla zase až po dvou měsících..hubená a pobledlá.
To už nebyla ta silná a živelná holčička jako dřív,
která bez bázně zpívala před nabitou sokolov
nou..čerešničky, čerešně.. Stín smrti mi tehdy dýchl
do týla. Znejistěla jsem, zmlkla a zvážněla. Nesměla
jsem na čas cvičit, běhat a pít studené mléko, co dá
vali zadarmo po hrníčku ve škole. Nosila jsem ho
proto domů v malé bandičce. Svědomitě a důležitě.
Ostatní děti se mi proto trochu smály. Proč...Z toho
proč přišlo časté zadumání a hloubání. Tehdy jsem
po prvé procítila nedozírnost hvězd a myslí přešel i
pocit nedohledna času ..a co bude pak. A je vůbec možné, abych jednou nebyla ? V minutě paniky
přišel zase na pomoc maminčin laskavý hlas a uklidňující myšlenky ..Neboj, budem vždycky spolu.
Vidíš tu velkou hvězdu? To se na mě dívá moje maminka. A tak se všichni jednou sejdeme. Tehdy,
spolu s vedením k víře dala mi dobrý začátek vnitřního klidu, který mě provází životem . Vzpomínka
na maminku mě posiluje dodnes. K Svátku matek ponesu jí opět květiny, tak jako každý své dobré
mámě.
Vlasta Šustková

Mají vaší známí a
příbuzní zájem
; studovat v Austrálii?

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

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

jAMES, které je jednou z ne
jvětších jazykových škol v Austráli, pořádá jazykové kurzy
■ ELICOS s možností pracovíních a turistických víz
lAMES také nabízí odborné
j kurzy a studium na univer
zitách.

?
I
; Pro podrobné informace
volejte AMES
na tel: 03 9926 4777
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Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.

ČESKÁ MŠE
Český kněz František Pěnčík
bude sloužit bohoslužbu v neděli
23. května v 11 hodin na Šu
mavě - PEKSA PARK.
Po mši svaté posezení s otcem
Františkem.
Možnost zakoupení občerstvení nebo BBQ
venku.
Informace: Ivana - 9548 1210
Rosťa - 9762 4936
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UPOZORNĚNÍ
Týká se těch, kteří byli za války nasazeni do Německa na nucené
práce.
Po více než půl století podaly dvě advokátní firmy ( E. Fagan v
New Yorku, M. Witti v Mnichově) “Class action suit” proti řadě
německých firem, které zaměstnávaly během války tzv. “slavě
laour” (nucené pracovní nasazení). Týká se to firem jako Volkswa
gen, Siemens, Krupp a jiných.
Až do loňského roku tyto firmy odmítaly jakoukoliv kompenzaci a
vyslovovaly pouhé “hluboké politování”.
Tyto dvě advokátní firmy se rozhodly k akci, když před několika
léty úspěšně zastupovaly a dosáhly kompenzace ve výši více než
miliardy dolarů pro ty, kteří přežili koncentrační tábory.
Zájemci o zapojení do této “class action” se mohou spojit s s ad
vokátní kanceláří: GENNEN BURSTYNER & CO., 146a Acland
Street, St. Kilda, tel.: 9534 0428, fax: 9537 2062, která zášle přís
lušné formuláře k registraci.
Podotýkám, že advokátní kancelář vyžaduje poplatek $ 50,00 na
administrativní výlohy.
Mám doklady, které ukazují, že se jedná o spolehlivé jednání mj.
to, že žádost o odškodnění již byla podána u soudu v New Yorku.
Jsem přesvědčen, že tato akce je poctivá a spolehlivá, jinak bych
se této akce a činnosti nezúčastnil.
Zdeněk Volek, Sunshine Coast Q. tel.: 07 5446 2164
Pozn. redakce: Toto upozornění je uveřejněno na žádost Z. Volka,
který zodpovídá za jeho obsah. S dotáži se obracejte přímo na něj.

Mustek
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS' SUPPLIES

Pi: 9557 4119, 9557 3893
FIX: 9557 4924
378 Centre Rd, Bentleigh 3204

Vyučujeme
hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.
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

COOL

ZONE

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

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

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.

BOHEMIA CAKES
ce

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

vart11

POZDVIŽENÍ
Před léty zpíval Karel Gott
..právě mám pocit jako když,
jede naše zdviž, k nám do
poschodí...
Nebude to dlouho trvat a
pro návštěvníky Národního
domu to nebude jenom pís
nička, ale realita.
Minulý týden jsme byli
předběžně informováni přísluš
ným ministerstvem, že naše
žádost o finanční podporu se
stavbou výtahu byla úspěšná.
Podmínkou bylo zajištění
přístavby záchodu a rampy pro
tělesně postižené návštěvníky
Národního domu. Jakmile byla
jednání dokončena byla pod
pora schválena a to v poměru
2:1, tzn. že za každý dolar
zaplacený Sokolem, stát dodá
dva dolary.
Při očekávaném rozpočtu
na stavbu výtahu zhruba 75
tisíc dolarů, Sokol musí vybrat
mezi členy a příznivci 25 tisíc.
Ne-bude to lehké a již předem
žádáme, ty kteří si to mohou
dovolit, aby přispěli.
Pro ty mladší a zdravé se
výtah zdá být zbytečný luxus,

7. května:
Předfilm: Karel Hašler iii. díl
Hlavní film: Jak svět přichází o básníky
(1982 komedie)
21; května:
Předfilm: Karel Hašler IV. díl
Hlavní film: Jak básníci přicházejí o iluze (
1984 komedie)
Začátek ve 20:00 hod., vstupné 2,Lehká večeře k dostání v horním sále.
Tamtéž pro nekultúrni
šach, hraní mariáše nebo kulečník.
ale mohu vás upozornit, že pro
stále vzrůstající počet hostů je
zdolávání schodů při cestě do
druhého patra velmi namá
havé. Někteří naši krajané z
toho důvodu Národní dům ne
navštěvují.
Počáteční práce na stavbě
již začaly. V současné době se

dělá návrh na umístění a kon
strukci výtahu. Uvítáme
jakékoliv konstruktivní
připomínky k umístění, ve
likosti a vzhledu tohoto nového
vylepšení Národního domu.

Pavel Pospíchal

I Odstřihněte a pošlete s Vaším
| příspěvkem na:

i Sokolský list:
I

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

| Národní dům:

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

I

| Jiné dary:

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

I Změna adresy:
I

| Jméno:........................................

Číslo domu a ulice:

L — — __ — — .

Přeji si potvrzení příspěvku

Předem děkujeme za podporu Kvartu a L
Národního domu. Bez Vaší pomoci |
nemohou existovat.
Výbor Sokol Melbourne lne. í

B

vart
K
Narozeninová párty
Kdo jsi se v květnu narodil, povstaň a přijď do
Národního domu slavit.
Květňáci a jejich přátelé budou slavit narozeniny
v sobotu 22. května po osmé večer.

Vstup volný, hudba z disků, videoklipy.

Májová zábava
v sobotu 1. flétna v 9(árodním domé,

zíraje STUDIO 4,
večere, v ftomím sále
Vstupné $10
Objednávky na teĹ:
9369 6172 nebo 9432 8246
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