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JSME PRO
MULTIKULTURALISM ?

Australské statistiky říkají,
že jeden z každých čtyř žijících
Australanů se narodil mimo
Austrálii. Od konce druhé
světové války se do Austrálie
přistěhovalo pět a půl milionu
lidí, takže dnes více než 40
procent obyvatelstva před
stavuje přistěhovalce v první
nebo druhé generaci. To není
definitivně menšina. Čtyři tisíce
kosovských Albánců tento údaj
nijak nezmění, ale jejich pří
chod nám dává podnět k za
myšlení o australské přistěhovalecké politice. Přes poslední
dvě století lidé nejrůznějšího
původu, stáří či vzdělání proudí
na pátý světadíl, aby se usadili
a založili nový domov. Může to
být pro dobrodružství, většinou
ale pro lepší pracovní příležitost
a také proto, aby se vyhnuli
zejména politickým konfliktům
v zemi odkud přišli. Do této
skupiny patříme většinou i my.
Je
zajímavé
jak
se
zamíchalo přistěhovalecké té
ma do připravované formulace

Pokračováni na str. 2

Dva autobusy českých obránců
míru se vydají do Kosova. Po
velkém váhání a nejednotném
postoji k jugoslávskému pro
blému posílá česká vláda 126
vojáků nebo 0,3% z celkového
počtu sil nasazených Severo
atlantickým paktem do Jugo
slávie. Argument vlády, že Čes
ká republika si nemůže dovolit
poslat více vojáků, nedokážu
posoudit. Druhý důvod, totiž že
Srbové jsou naši bratři, a že
proti nim nebudou bojovat je
postavený na hlavu. V Kosovu
to budou Srbové, kteří budou
ohroženi a budou potřebovat
ochranu.
Mezinárodní deníky posuzují
přístup České republiky ke
kosovskému problému a k no
vým spojencům kriticky. Nemo
hou se totiž dohodnout zda
jsme národ zbabělců nebo
Švejků. Tisíce mladých mužů
zcela dobrovolně ochotných na
sadit život na straně spojenců
na obou frontách druhé světové
války vyvrací podezření ze
zbabělosti. Daleko hůře se
zprostíme obvinění ze švejkování. Značnou část moderní
české historie, kdy Čechům
vládl cizinec, bylo švejkování
pochopitelné. Do písmene do
držovat nejapné předpisy a
přitom ze sebe dělat prosťáčka
mělo v těch dobách určité
kouzlo. Byla to jediná možná
forma obrany proti duševnímu
násilí. Vzhledem k tomu, že za
posledních sto padesát let byl
jenom jeden velmi krátký
časový úsek, kdy si Češi vládli
sami se švejkování v české
povaze pevně usadilo.

Česká republika, člen Seve
roatlantického paktu a kandidát
na členství v Evropském
společenství si nemůže dovolit
vysílat do světa signály, že
národ se skládá
ze Švejků. Vím,
že
posuzovat
dění z patnácti
tisíc kilomet
rů je složité.

Zprávy,
které se k
nám dosta-1
nou mohou
být zkresle-'
né a ne vždy
vystihnou sku
tečnou situaci.
Z
těch
zpráv,
které se k
nám dostanou je zřejmé, že
Švejkové jsou v ČR všudy
přítomní.
Švejk ministr kultury ČR se
vyjádřil k protestům World
Association of Newspapers
proti omezování svobody slova
jím navrženým zákonem, že
takovou organizaci nezná.
Organizace slučující noviny a
tiskové agentury v devadesáti
zemích světa mu proto nemá
co povídat do vládnutí.
Pokračováni na str. 3
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Pokračování str. 1
preambule ústavy Austrálie.
Jestliže téměř polovina Aus
tralanů má přistěhovalecký
původ z necelých posledních
padesáti let, pak tato sku
tečnost by se měla v preambuli
odrazit. A vlastně všichni
usedlíci, kteří přišli do Austrálie
po roce 1788, jsou přistě
hovalci. Vybudování celé země
a její dnešní úroveň je tedy
dílem přistěhovalců. Jestliže
pak preambule má nastínit
celou historii Austrálie, měla by
zahrnout i její původní oby
vatele. Jsou to ovšem přistě
hovalci také a podílejí se na
kulturní rozmanitosti celého
světadílu. Takže bychom měli
být všichni na tom stejně.
Dosud ale nejsme, stále sly
šíme “my a ti ostatní”.
Přes tyto hříchy páchané na
rovnoprávnosti a národní iden
titě musíme ale uznat velkou
věc, že přes rozdíly původu a
sociálního a kulturního rozvrst
vení, Austrálie je demokratická
země jako málokterá jiná.
Někomu se může zdát, že je to
pouze symbolické prohlášení,
uvážíme-li ale kmenová napjetí, nenávisti a genocidy, které
existují v jiných částech světa,
je Austrálie rájem. Jsou oblasti,

Konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
kde soused nenávidí souseda a
jedna etnická skupina se po
kouší zlikvidovat druhou, v tom
případě jsme na tom zde více
než dobře. Proto bychom ne
měli tolerovat jakýkoliv pokus
narušit toto demokratické a
sociální tkanivo, které spojuje
jakkoliv rozlišné obyvatele to
hoto světadílu.
To je důvod, proč je multikulturalism pokládán za páteř
australské vládní politiky. The
National Multicultural Advisory
Council začal nyní používat
termín “Australian multicultu
ralism”. Současně tato Rada
vytváří strategii . podporující
nikoliv etnické rozkouskování
australského obyvatelstva, ale
jeho asimilaci do pluralitního
proudu. Ten by měl mít
jeden cíl: stmelení a
společné úsilí při vytváření
politicky, ekonomicky a
společensky silného náro
da žijícího v klidu a bez
národnostních a nábožen
ských třenic. Na moderním
státu by se měly podílet
všechny skupiny ať již s
velkým nebo malým za
stoupením, a jejich pří
slušníci by si byli rovni. Tak
vidím rovnoprávnost a
vzájemný respekt.

Přesto všechno se nemohu
zbavit jisté skepse. Před časem
jsem se zúčastňoval schůzí
melbournské multikulturní ko
mise. O kultuře se tam ale
nikdy nemluvilo, zástupci jed
notlivých etnických skupin se
starali jen o jedno - jak vydo
lovat co největší finanční
podporu od různých státních
organizací. O tom, jaký dopad
měly tyto podpory na členské
základny těchto skupin, jsem
se již nedozvěděl a mám
obavu, že s posláním harmo
nického spolužití často neměly
nic společného. Jeden austral
ský stát přejmenoval svoje
ministerstvo pro etnické zále
žitosti -Department of Ethnic
Affairs- na “Department of
VŠE*| SE v
NEzeúHoVPÍM,
NEWř 3E JOBjřE- NÊB ZLE CH&fíM

Peter Strich
Stamps & Coins

Your Family Doctor

3rd Floor Myer Lonsdale Street, Melbourne
Phone: (03) 9661 2945, Fax: (03) 9661 2517
Email: pstrich@ozemail.com.au
www.ozemail.com.au/-pstrich

• MUDr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz

známky, mince, medaile,
řády a vyznamenání,
zlato & stříbro,
porady a ocenění zdarma

Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.

Prodejní doba:
Pondělí - středa, sobota, neděle 10-6
Čtvrtek 10-7, patek 10-9

Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři

RINGWOOD

S 9873 3016

Pondělí-Pátek 8:30-20:00
Sobota 9:00-13:00
Neděle 10:00-13:30
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Citizenship”, myslím si, že to
bylo správné rozhodnutí, které
vyjadřuje snahu neškatulkovat,
ale stmelovat. A co se týká
výrazu “Multikulturalism”, je to
slovo, jehož význam můžeme
ztěží definovat a nahradit je
slovy jako “cosmopolitan” nebo
“multi-racial” by vyvolalo opráv
něně bouřlivý nesouhlas. V
podstatě jde o to, aby obyvatelé
Austrálie přijali jednotlivé et
nické skupiny jak každá z nich
vidí sebe samu a nikoliv celý
multikulturalism modelovat po
dle jazyka a způsobu života
dominantní skupiny. To vyža
duje aktivní porozumění a
připravenost přijat zkušenosti
jiných kultur i když se třeba
podstatně liší od té, která je
vlastní dominantní skupině. K
tomuto podle mého názoru
ještě v Austrálii nedošlo, nedo
statek porozumění a tolerance
způsobuje všechny známé
předsudky a konflikty. Prohlá
šení ministerského předsedy
nestačí, každý Australan, po
kud multikulturalism nemá
zůstat dutým slovem, by se měl
zbavit rasových, nábožen
ských, jazykových a všech
jiných bigotních zaujatostí.
Jinak to asi nepůjde.
V. Donát

Pokračování str. 1
S obyčejným Švejkem jsem
se setkal v městečku Oslava
nech, když jsem hledal místo
bývalého tábora nucených
prací. Byl to starší člověk a v
místě žil celý život. TNP, který
Oslavanům zdvojnásobil počet
obyvatel tam prý nebyl a o
žádných vězních nikdy nesly
šel.
Švejk, který má na mini
sterstvu financí na starosti
odškodnění křivd komunistic
kého režimu zamítl žádost o
restituci z toho důvodu, že
nucenému předání majetku
přítomní bachaři (komunističtí
strážci vězňů) a ’ podepsaní
členové Národního výboru
nereprezentovali českosloven
ský stát. Co reprezentovali k
tomu se Švejk nevyjádřil.
Švejk, který zastupuje Čes
kou republiku v Indonésii, podle
Jakarta Post, za své návštěvy
Východního Timoru poradil obyvatelům, aby se vzdali po
myšlení na svobodu a zůstali s
velkým bratrem, protože ten se
o ně postará lépe než by to
dokázali sami. Zástupce mezi
národní organizace obyvatel
Východního Timoru - Fretelin
nechápal jak to, že repre
zentant padesát let okupované
země, nepodporuje timorské

občany v touze po svobodě.
Vysvětlil
jsem
mu,
že
pravděpodobně Čechy repre
zentuje někdo, komu okupace
Československa nevadila a
potřebu svobody nepociťuje.
Upustil od organizování de
monstrace před Národním do
mem s podmínkou, že naše
organizace sdělí českým úřa
dům její nesouhlas s vel
vyslancovým stanoviskem a
postojem české vlády.
Nadpoloviční většina členů
české vlády patřila k zločinecké
organizaci a její pozůstatek Komunistická strana Čech a
Moravy je podle průzkumů
veřejného mínění třetí nejpo
pulárnější stranou. Nám v
zahraničí to říká, že česká
veřejnost si nedokázala osvojit
nabytou svobodu počínání a
ducha. Jak se Česká republika
chová ke spojencům, budou se
spojenci chovat k České
republice. To se Čechům stalo
již jednou osudným.
Pavel Pospíchal

PS 16. června - Čeští poslanci
zjistili, že všechny imunity,
které si odhlasovali, je nedělají
imunní k mezinárodní ostudě a
zvýšili počet českých vojáků
pro službu v Kosovu na 800.

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 AIRUNES
Suite 808, Austrália Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713
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ODTUD A ODJINUD
áš stálý dopisovatel rubriky
Odtud a odjinud není tady,
ale jinde. Tedy jenom několik
zajímavostí.
lovácký rok v Kyjově je nej
starší folklorní akce v České
republice, která se koná pouze
jednou za čtyři roky. Letošní
slavnost se uskuteční 12.-15.
srpna 1999 v Kyjově. Bude to
právě 78 let od prvního Slovác
kého roku. Informace na internetu www.kyjov.cz nebo faxem
na 4206 2961 2357.
ydavatelství AudioStory se
speciálně zaměřuje na pro
dukci mluveného slova k posle
chu, v duchu těch nejlepších
tradic rozhlasové tvorby. Vy
dává zvukovou podobu české a
světové literatury. Na audio
kazetách si můžete objednat
knihy namluvené Vlastimilem
Brodským, Josefem Šomrem,
Jiřím Adamírou a dalšími ze
známých spisovatelů - Čapek,
Škvorecký, Erben, Nezval,
Jirotka, Hrabal atd. Adresa: Au
dioStory, Roháčova 94, 130 00
Praha 3.
nihkupectví Bohemia Pasternak oslavilo 25leté výročí
práce pro české a slovenské
krajany po celém světě. Kata
logy, objednávky a informace
na tel/fax 431 526 3779.

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

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
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HLEDÁ SE
Tělesně postižený
krajan hledá spolubydlícího.
Mám velký dům
na Bon Beach.
Nekuřák.

Volejte na 9776 0522.

Souhrn zpráv z
Neviditelného psa
tisíc zemědělců de
1/6Osm
monstrovalo na Staroměst
ském náměstí v Praze proti
situaci českého zemědělství
Odboráři ve Frýdku-Místku
demonstrovali proti
nezaměstnanosti - okresu hrozí
dvacetiprocentní nezaměstna
nost, o víkendu budou demon
strovat v Karviné
1 //Zemřel senátor Václav
)/ VBenda ve věku nedožitých

1/6

53 let, v Praze 1 se budou
konat nové volby do senátu
1//Olomoucký vrchní soud
Í/Opřiřkl Václavovi a Dagmar
Havlovým odškodné půl mili
onu od firmy M.A.R.S., což je
desetina původní sumy
1 //Německá vláda připravuje
J/Oodstupňované odškodnění
lidí, kteří v Německu pracovali
za války v t.zv. totálním nasa
zení; u nás se to týká asi 35
tisíc lidí
Komunistický předák Miro
slav Grebeníček na tiskové konferenci odsoudil "sliby,
žvásty a podvody" současné
vlády a oznámil, že partaj po
staví vlastní stínovou vládu
T //Česká televize potvrdila
)/0sdělení Neviditelného psa,

4/6

že čeští internetoví špioni infor
movali srbskou armádu o přeletech letadel NATO - jako
zdroj uvedla Pentagon
Ve Vyškově skončilo štáb
ní cvičení NATO

5/6

1

české vězně, kteří si tu odpy
kávají padesátiletý trest za pa
šování heroinu, Klaus se po
koušel dosáhnout toho, aby si
trest mohli odpykat v českém
vězení
Í1 /ZMaíitel firmy Tesla Pař
il/Odubice (radiolokátor Ta
mara) Miroslav Orel půjde
na 9 let do vězení za krácení
daně a zpronevěru
í J//Světová asociace novin
I i/OwAN upozorňuje, že na
vrhovaná novela tiskového zá
kona odporuje svobodě tisku a
apeluje na prezidenta Havla
aby se proti návrhu zasadil
svou autoritou
|ľ//Ministrdále požadoval,
I// Oaby česko - slovenskou
hranici spolu s policií střežila i
armáda, to by vyžadovalo při
jmout zákon o asistenční služ
bě armády Počet běženců za
držených v jižní Moravě se oproti loňsku takřka zdvojnásobil
i///Václav Havel se zúčastnil
IO/Oinaugurace Rudolfa
Schustera, nového slovenské
ho prezidenta
1///Radní Prahy 1. přijali "náIO/Ovštěvní řád", který by měl
zamezit řádění bezdomovců v
parku před Hlavním nádražím,

ÚDRŽBA A OPRAVY

Advokátní
kancelář

všech domácích a komerčních
mechanických, elektrických a
parních spotřebičů.

M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 300
Fax 03 9629 1311
Tel: 03 9629 6196

Cooperative Guard, zúčastnilo
se ho 2000 vojáků z 26 států
NATO a Partnerství pro mír
/ZV sobotu se v Praze konaf /Ola Street party, po skonče
ní akce výtržníci napadli ame
rické vyslanectví a poranili 9
policistů; policie sebrala 114
výtržníků
7 //Václav Klaus navštívil v
l/Othajském Bangkoku dva

práce provede levně a kvalitně

BARBARA
Tel:9511 5916

j
|
|

STANDA MORÁVEK I
Video přehrávače, kamery,HiFi, |
CD, faxy, mikrovlně trouby,
pračky, sušičky atd.

Tel: 9360 4741

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
zvaném Sherwoodský les

11 /ZMinistr čistá ruka Bašta
ll/Opodál k úterku 128 trest
ních oznámení, další desítky
podání podala rezortní
ministerstva
//Bývalý ministr Karel Dyba
ll/Oodmítl, že by se ho někdo

1J

při privatizaci Telecomu
pokusil korumpovat
Na Havlíčkobrodsku se
IO/0srazily dvě armádní stí

19 /Z

hačky MIG 21, oba piloti
zahynuli
19
Praze byl zatčen vrah
lO/Obývalého bulharského

premiéra, k vraždě došlo v
roce 1996
10
/ZBÝva,ý olomoucký radní
l//ORichard Pavel dostal 3
roky vězení za zpronevěru, ne
boť zapartykoval milion korun z
pomoci obětem povodní

10/ZV kostele cyrila a MetoI//Oděje v Praze se konala
pietni slavnost na počest para
šutistů, kteří za války zastřelili
Heydricha a před zajetím dali
přednost sebevraždě
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Desiatky miliónov mesačne pre Alexandra R.
SLOVO -politicko - spoločenský týždenník - 22/6

Ministerka
financií
Brigita
Schmognerová prisľúbila, že sa
občania dozvedia, aké príjmy
mal v nedávnej minulosti naj
väčší prominent HZDS Alexan
der R. Zákon jej však zistenia z
daňovej kontroly a informácie z
podaných daňových priznaní
nedovoľuje zverejňovať, hoci v
prípade politicky činných osôb
by takáto ochrana platiť ne
mala. Ak by aj na Slovensku
platili formálne a neformáne
pravidlá pre politikov také, aké
v západnej Európe, naši obča
nia by vedeli, že ešte nedávno
mal A. R. s manželkou
preukázané príjmy vo výške
cca
10,5
milióna
korún
mesačne (pred zdanením)!
Toto konštatovanie by malo vy
plývať z priebežných zistení
kontrolórov daňového úradu
(DÚ) Košice II. SLOVO sa k
informáciám o kontrole dostalo
úplnou náhodou, nie je nám

jasný ich zdroj, v podstate sme
ich našli na ulici. S pravde
podobnosťou hraničiacou s is
totou však možno predpo
kladať, že ide o informácie,
ktoré by, ak by to dovoľoval
zákon, naozaj mohli potvrdiť
príslušní pracovníci.
Daňový úrad bez vedomostí
K 1. januáru 1993 mal podľa
majetkových priznaní majetok
manželov R. obsahovať rodin
ný dom na Kremnickej ul. a
hnuteľný majetok v celkovej
hodnote 20.250.000 Sk. Na DÚ
však údajne žiadne takéto ma
jetkové priznania nemajú a ani
manželia R. vraj nemajú žiadne
doklady, ktorými by mohli
preukázať, že takto majetkové
priznania niekedy na DÚ Košice
II odovzdali. Z toho by však
mohlo vyplývať, že manželia R.
vlastne nikdy takéto majetkové
priznanie ani nepodali, iba ho
narýchlo vyrobili, keď sa

| Sokol Funds Management Pty Ltd,
■ A.C.N. 086 173 355,
I PO Box 567 Collins Street, MELBOURNE, Vic 3000

I Příspěvek na:
| (nehodící se škrtněte)

I*•

Sokol Special Accommodation Fund
Sokol Arts Fund

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

I
I Podpis: ..........................................................

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

I

L —________________________________________________________________________________ ___ J
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dozvedeli o chystanej daňovej
kontrole.
Potom je však
zároveň otázne, či je takáto
informácia pravdivá a či z nej
možno vychádzať aj pre ďalšie
skúmanie toho, ako narastal
majetok niekdajšieho ministra
slovenskej vlády.
Ukazuje sa, že za ďalšie tri
roky, teda do 1. januára 1996
vydal A. R. spolu s manželkou
na nákupy nehnuteľností pri
bližne sumu troch miliónov Sk.
Na nehnuteľný majetok a iné
majetkové práva (napr. akcie či
podiely v podnikoch) potom vy
dali ďalších 22 a pol milióna,
takže spolu to sú za tri roky
výdavky iba na rozšírenie ma
jetku (nie bežné výdavky na
živobytie) viac ako 25 miliónov.
Preukázané príjmy v tomto ob
dobí mali u manželov R. do
siahnuť 24 a pol milióna.
Vily za desiatky miliónov
Najbohatšie obdobie však vari
najbližší človek Vladimíra

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

Mečiara zažil od 1. januára
1996 do 1. januára 1998. V tom
čase si okrem známej usadlosti
v Španielsku, o ktorej sa obča
nia dozvedeli ešte v septembri
minulého roka, totiž kúpil aj
ďalšie nehnuteľnosti, a to v
celkovej hodnote približne
26.750.000 Sk. Podľa našich
informácií by kúpna cena
španielskej supervily stanovená
zmluvou mala byť 350.000.000
pesiet, čiže asi 94 miliónov Sk!
Za iný hnuteľný majetok mali
manželia R. v tomto období
zaplatiť takmer 79 miliónov ko
rún, teda spolu za dva roky to je
bezmála 200 miliónov korún!
Ešte šokujúcejšia je však výška
priznaných príjmov: 250 a pol
milióna Sk, čo je cca 10,5 mil
ióna mesačne brutto!!!
Takéto príjmy sú, najmä ak si
uvedomíte, že firma, v ktorej
bol A. R. najvplyvnejším ma
jiteľom, dlho bol jej šéfom
(neskôr ho vystriedal jeho syn)

Finanční informace, technické a reklamní brožury
vám odborné přeloží

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

Tel/Fax: 03 9579 4627

MCUIOURNC CHCAPCST CARS
127 KEYS ROAD, MOORABIN

a dodnes je predsedom jej do
zornej rady, padala počas
týchto rokov prudko k zemi.
Dnes je na kolenách a
hospodárenie jej majiteľov pri
viedlo ku priepasti nezamest
nanosti asi 25 tisíc živiteľov
Zároveň
vyvstáva
rodín.
otázka, či podobným spôsobom
nežili a nežijú aj ďalší majitelia
veľkých i menších podnikov,
ktorí ich sprivatizovali hlboko
pod cenu a dnes ich musia
zatvárať alebo sú v konkurze.
No najviac ľudí sa asi bude
pýtať, či je možné, aby človek
ktorý bohatol v čase, keď jeho
podnik upadal, zostal nepo
trestaný a či by nemal niesť aj
osobnú zodpovednosť.
Jakub Topoľ

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,

ADVOKATNI KANCELAR - HYMANS SOLICITORS
* Trafic offences
* Criminal Law
* 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.

Fax: 9859 5787.

* 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

Praotec Čech
prvovýstupu (začátek
lijáku - Úprk zpět do
auta na parkovišti na
úpatí Řípu - hodinové
intermezzo dole v Krabčicích v restauraci) zdařil
až druhovýstup. Sice
ještě v pláštěnkách a
pod deštníkem, leč.
Nemohli jsme nechat
horu nepokořenu.
Praotec nám pokynul
hlavou z otevřeného
vchodu na znamení
souhlasu, ba výzvy k
našemu
vstupu
do
svatyně národa českého
a pokračoval ve svém
kázání. Že prý i svatby se tu
konají. Pravda, ve sportovním
duchu. Nahoru se vyvezou
maminky, otcové, babičky a
dědečkové, zbytek svatebčanů
a často i snoubenci vyšlapou do
kapličky pěšky. Silnička je
opravdu strmá, ještě ji cítíme v
nohou, když sedíme v poslední
lavici a nasloucháme šumění
deště venku a rezonujícímu
praotcově hlasu. Rád se po
slouchá (jako ostatně všichni
Češi), to je vidět i slyšet.
Historický výklad prokládá
šprýmy o své osobě, vypadá,
že už tu existuje od nepaměti.

Vzrůstu nevysokého, posta
vy však statné, svalnatých no
hou, s malou bradkou a hus
tými, již prošedivělými skráně
mi, vítal nás zvučným hlasem
na hoře Říp. Vpadli jsme do
rotundy, odkud bylo slyšet,
kterak káže o minulosti hory
své (totiž nyní Lobkowitzovy).
Pršelo totiž. V kapličce seděla
skupinka turistů, kteří dorazili
zřejmě ještě včas, před deš
těm. Nám se po nezdařeném

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

Rotunda je krásně upravená,
vlídná starobylost čiší z jejích
opukových stěn a svátý Jiří
drakobijec za oltářem cudně,
ba přímo stydlivě přihlíží otcově
show. Prý která vdavekchtivá
panna se o Svatojiřské pouti do
jeho plachých očí upřeně
podívá a pomyslí si své přání,
do roka pod čepcem bude. Tak
prý i praotcova máti. A svatbu
vlastní, tu prý on měl samosebou také zde.
Vtom přichází zvenčí další
skupinka ještě zmoklejších
turistů. Mladík v promočené
kšiltovce nakukuje dovnitř.
Doprostřed výkladu je ihned
vsunuto pozvání, ale přidáno
důrazné upozornění - čepici
dolů! Slova plynou dál a dále,
déšť nepřestává dopadat na
listy buků a ostatních listnáčů.
A prý zde býval les smrkový.
Dovedete si představit smrkový
Říp? Dobře, že jej mniška
sežrala, ty buky jsou mnohem
hezčí. Ano, ten základní kámen
k národnímu divadlu prý odsud
táhlo šestispřeží běloušů a
slavným průvodem se šlo až do
Prahy. Běžte se na to místo
podívat, je to kousek od rotundy
označeno. To musela být krása,
ti koně, kroje barevné, to
nadšení. Také jiné slavnosti se
tu konaly, každá důležitá

BOHEM!A TRAVEL

IVO NOVAK
24 HODINOVÁ SLUŽBA
13 Gifford Avenue, Ferntree
Gully

NOVÁ ADRESA

MOBILE: 015 369 211

PRAGUE CAKES

vart7

I

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
— .ŕ

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.

8
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW

událost pro Čechy slaví se na
Řípu, konec 1. i 2. světové
války například. (Na světové
vítězství našich hokejistů jsem
se ale zapomněla zeptat).
A tu je výkladu konec.
Poslední slova doznívají v
akustice starých zdí, najednou
tak důvěrně známých, jakoby
domáckých. Pak probíháme
dešťovými
kapkami okolo
rotundy a s kopečka níže ke
krásné dřevěné chalupě. Venku
lavičky a stolky pod stromy
zvou k posezení, ale je mokro.
Co to tu zavonělo pod nos? Že
by ono bájné strdí? V ústraní
peče se prasátko na roštu
pěkně
napíchnuté,
pod
plechovým krytem na starém
venkovním grilu schované.
Vtom nás křepče předbíhá
praotec a již nás vítá v
předsíňce chalupy spolu se
svou ženou, která přívětivě
obsluhuje zmoklé turisty pěšáky
i cyklisty. Pivo se čepuje, pěna
se čechrá na půllitrech. Venku
stále tak pěkně prší. Skupinka
“staro” i “mladočechů”, zřejmě
patřících k tomu čuníkovi,
klábosí pěkně v suchu pod
střechou, kterou zbudovali
vlastenci na Řípu se scházející
v 19. století. Pivo i vodu a
všecko ostatní sem praotec
dílem obtížně vyváží, dílem
právě tak jako na Téryho chatu
v Tatrách vynáší v krosně
(hlavně v zimě, kdy je silnička
zcela nesjízdná). Proto tu taky
není levně, ale zato pohodově.
Před
chalupou
kvetou

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.

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

kosatce, paní Čechová nás
usměvavě provází do deště a
ukazuje, kudy na “Pražskou
vyhlídku”. Pár kroků po cestě s
kopce a pak pěšinkou mezi
keři. Je tu opravdu nádherně. V
mlžném oparu rozléhá se
dodaleka úrodná Česká zem.
Komu se nelení, tomu se
zelení. Políčka se jaksi zmen
šila oproti dřívějším lánům, zato
jsou barevnější. Na severozá
padě
vystupují
přízračné
homole Českého středohoří a v
dálce se dají tušit hradby
pohraničních hor. Praha v mlze
dešťových mraků není vidět,
jakoby vůbec ještě nestála.
Malinké vesničky spokojeně
leží v náručí zeleného léta.
Praotec Čech se vrací do své
rotundy a vítá další zmoklé
návštěvníky. My sestupujeme s
kopce vstříc civilizaci, ale
kousek naší mysli zůstává tam,
nahoře na hoře Říp.

Žabí

perspektiva
Po půlroční odmlce jsem se
konečně
rozkýval ktomu,
abych
poslal
pár
řádků
k protinožcům. Zapříčinilo to
nejen současné počasí, které
teď v Brně teplotně připomíná
loňský listopad v Austrálii, ale
také článek v KVARTU (chodí
pravidelně) o žabách v neda
lekém Žebětíně. Nejen v tisku,
ale také moji zpravodajští kole
gové v brněnské televizi se
kauzou ropuchy zabývají a tak
možná i duplicitně stvým špi
onem zasílám čerstvé infor
mace ....
Včera (t.j. 9.června) byla sil
nice
mezi
Žebětínem
a
sídlištěm Bystrc uzavřena a
z obou stran ji hlídají městští
policisté. Přednost před auty
má zhruba půl miliónu malých
žab, které cestují z rybníka do
potoka přes uvedenou komu-

Ing. Martina Fialková

COOL

ZONE

REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce, prodej
chladících zařízení
Petr V. Kubásek,
Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

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

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

nikaci. Pohotovost mají také
hasiči, aby suchou silnici kropili.
Ochranáři vzývají déšť, který by
usnadnil živým tvorečkům
cestu do nových domovů. Malé
žabky totiž mají přirozené
zábrany vstoupit na suchou
plochu.
Ale blýská se na lepší časy.
Ve výběrovém řízení uspěla
společnost ŽS Brno, která vy
buduje podchody pod silnicí a
žáby tak v určitém období
nezpůsobí dopravní kalamitu.
Tunýlek bude stát pakatel - asi
jeden milión korun. Uhradí to
Agentura ochrany přírody a kra
jiny ČR. Letos to musejí ropu
chy ještě vydržet a improvizo
vat. Jejich putování řídí svo

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

didla, která je nasměrují (snad)
do míst jejich nového bydliště.
Žabí putování se děje třikrát do
roka (rodičky z potoka do ryb
níka, poté se vracejí a nakonec
jdou potomci z rybníka do po
toka), teď je tedy na řadě třetí
fáze. Všichni zainteresovaní
jsou přesvědčeni, že masakr se
konat nebude...
Toť asi vše v žabí kause,
jinak život strašně rychle běží,
bohužel jeden z členů austral
ské
výpravy
ho
ukončil
předčasně v lednu při havárii
na silnici ve vlastnoručně
řízeném vozu (bývalý jezdec a
reprezentant ve věku 36 let),
ale cest la vie...
Ahoj Petr Sopoušek.

PRAHA
Možnost ubytování,
byt 1 + 1, zařízený
k pronajmutí
na dovolenou.
Ubytuje 3-4 osoby, ústřední
topení, v blízkosti metra.
Veškeré informace obdržíte

na tel. 9314 0131
po páté hodině odpoledne.
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Jazzové pátky začínají v
pátek 2. července. Každý týden
si můžete přijít do Národního
domu poslechnout nebo zatan
covat s “živou” hudbou.
První vám bude hrát kapela
Jirky Frimla a jeho přátel z
Bachelors of Prague.

Začátek vždy v 8,30 večer

VSTUPNÉ $ 5,-

KINO
se pro jazzové pátky překládá

na úterý.
Večeře z vařečky paní Zlaté
před filmem.
Vstupné zůstává $ 2,-

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
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Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.
Dary na fond Rudolfa
Kuglera pro výstavbu
výtahu za květen:

České ochotnické
divadlo v UFelboume
uspořádá

V. Kuglerová

Valnou hromadu
v sále Národního domu,
v neděli 18. července 1999,
ve 2 hodiny odpoledne.
M. Soust, jednatelka

Lehké občerstvení k dostání během přestávky.

Encyklopedie Diderot obohatí každou rodinu
Jednou z oblastí literatury
podléhající přísnému cenzurnímu dohledu byla v
dobách nedávno minulých
encyklopedistika. Přestože
při Akademii věd existoval
speciální institut, který vydal
během svého působení tři
souborné slovníky, žádala si
nová doba přirozeně také
zcela nově zpracovanou en
cyklopedii. Ta samozřejmě
nemohla obsahovat infor
mace jenom o zakázaných
osobnostech kultury a filo
zofie, ale musela také reago
vat na nové převratné poz
natky, k nimž vědci za několik posledních desetiletí dospěli. Téměř
jediným dílem na českém trhu, které se snaží pokrýt co nejširší
záběr informací, je Všeobecná encyklopedie Diderot ve čtyřech
svazcích, která byla loni dokončena a nyní se dostává ke svým
čtenářům. CD Rom stojí USD 91,99 a knižní podoba - 4 svazky
USD 174,99 USD.
OBJEDNÁVKY
DIDEROT s.r.o. Českomoravská 31 190 00 Praha 9 e-mail: obchod@diderot.cz nebo diderot@mbox.vol.cz, fax: 420/2/6603 5381.

SUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS' SUPPLIES

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

BENTLEIGH PAINT SPOT

500

J. Penak

50

I. Pavlasová

20

S. Jašek

100

K. a T. Saltman

100

V.A. Procházka

200

Penzisté

1500

Celkem

2470

Kontrakt na výstavbu výtahu
mezi Sokolem Melbourne a
Schindler Lifts byl podepsán 11.
června 1999. Datum předání
výtahu je stanoveno na druhou
polovinu listopadu 1999.
První část výstavby - záchod
pro fyzicky postižené - byla
dokončena 20. června.
Všem dárcům

DĚKUJEME
Zemřel v Melbourne 13.
května 1999

‘Jrantiše^^-írušlQa

Î

ve věku 76 let.
“Budeš nám scházet.
Adoptoval jsi nás všechny
a my jsme si Tě přisvojili
a milovali jsme Tě
jako vlastního.”
Tvá Pat, Diane, Francine,
Vieky a Gary s rodinami, a
všichni melbournští přátelé.

BOHEMIA CAKES
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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úterý
13. července:
Pasti, pasti, pastičky.
Film V. Chytilové o násilí a pomstě (1998)

Slavia Soccer Club
1950-1980
1958
1963
1963
1963
1963
1963
1967
1967
1972
1973
1977
1977
1979

Laidlaw „World Cup"
Australia Cup
Dockerty Cup
Dockerty Cup
Dockerty Cup -Finalist
Ampol Cup
Harry Armstrong Cup
Dockerty Cup
Division 1 Champions
State League
Runners Up
State League
Reserves Champion
Ampol Cup - Finalist
Harry Armstrong Cup

úterý
27. července:
Requiem pro panenku.
Drama podle skutečných událostí z r. 1984.
Režie F. Renč (1998)

Začátek ve 20:00 hod., vstupné 2,-

Dva stříbrné poháry Slávie,
které až do teď byly v péči
Jana Košňara byly předány
Národnímu domu v Melbourne.

Jeden pohár - Austrália Cup je z roku 1963. Druhý pohár je
bez označení. Žádáme pamět
níky o informaci, ve které
soutěži byl tento pohár
obdržen, aby mohl být do
datečně označen.
J. Košňar

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— —

□

I
I
I
I

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

I
I
I
I

»««««»««««««

«

«

«

«

«

«

31. července v S večer

disco
Objednávky míst - Gosia
na tel: 9361 2051

Červencová zábava Petrů a Pavlů
v sobotu 31. července v Qčarodním dome.
‘Jlraje STUDIO 4,
večeře nejsou, zeptejte se příští měsíc

Vstupné $ 10
Objednávky na teí.:9369 6172 nebo 9432 8246
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