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ČEŠI VE SVĚTĚ
Jistě si vzpomenete na do
celého
světa
zadarmo
rozesílaný
měsíčník
Československý svět, který v
Praze vydával v době bolše
vického systému Českosloven
ský ústav zahraniční a pokoušel
se vymalovat domácí poměry
těmi nejrůžovějšími barvami.
Šlo o pokus indokrinovat Čechy
a Slováky, kteří žili mimo starou
vlast. Tato komunistická insti
tuce nás rozlišovala
na
„přijatelné“ a „nepřijatelné“ kra
jany, mezi ty přijatelné vysílala
svoje zaměstnance (špatně
převlečené agenty StB)
a
novináře-propagandisty, kteří
českým a slovenským starous
edlíkům třeba v Texasu tvrdili,
jaký je doma socialistický ráj,
jak jsou na tom lidé dobře,
nemocní odhazují berle a třídní
rozdíly byly zcela rudou metlou
vymýceny. Evangelický biskup
Hromádka zase v Austrálii
tvrdil, jaká je v atheisticky
řízeném
Československu
náboženská svoboda. Kupo
divu někteří z těchto byvších

SOKOLSKÝ LIST
SOKOL MELBOURNE
497 QUEENSBERRY ST.,
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051

propagandistů se stále drze
domáhají slova a v některých
redakcích mají otevřené dvéře
a navíc, Československý ústav
zahraniční, dřívější špionážní
centrum zamířené proti exulan
tům, stále existuje. Kancelář
najdete v areálu Vrtbovské
zahrady na pražské Malé
straně. Je ovšem pravda, že
tento Ústav byl zřízen již v roce
1928 na popud prézidentá T.G.
Masaryka a doufejme, že dnes
se pracovní náplň této organi
zace vrací do demokratických
kolejí. Oznamuje, že pořádá
kurzy češtiny, letní tábory pro
děti českých rodin žijících mimo
ČR a má v plánu opět vydávat
časopis. Za zmínku stojí, že
zprostředkovává pobyty kra
janů v lázních Poděbradech za
stejné ceny, jako platí místní
občané, jiné lázně nám účtují
jako kapitalistickým multimil
ionářům.
Ústav
také
zdůrazňuje, že poskytuje rady,
kontakty a informace, chci věřit
že jiného druhu než za komu
nismu.
Nevím, odkud pramení
„kvalifikovaný“ odhad pracov
níků tohoto Ústavu, že v
současné době žije mimo re
publiku 2,1 milionu Čechů,
Moravanů a Slezanů. Nejvíce
nepochybně ve Spojených
státech, neexistuje ale prý
země, kde by nežil alespoň je
den. Emigračních vln bylo
mnoho, mezi ty nejstarší patří
ta náboženská - pobělohorská,
která vyvrhla z vlasti například
Jana Amose Komenského, k
odchodu katolíků došlo v době
husitské.
Po
revolučním
povstání v roce 1848 odešli
tehdejší libertinové, mezi nimi
Josef Václav Frič a Vojta
Náprstek, říká se, že se chys
tala také Božena Němcová. V

druhé polovině minulého století
se lidé stěhovali v touze najít
lepší domov (horníci odcházeli
do Francie a Belgie, zemědělci
do Argentiny, bezzemci do Ru
munska, na Volyň do prostorů
dnešní Jugoslávie, řemeslníci
odcházeli do Bulharska a
Ruska a nejrůznější směs lidí
do Ameriky). V našem století to
pak nebyl odchod jen chudých
lidí, připomeňme jen T.G.
Masaryka a E. Beneše. Výz
namná byla emigrace po Mni
chovu v roce 1938 a pak hlavně
v roce 1948 a k poslední ex
ilové vlně došlo v roce 1968.
Po druhé světové válce
se vrátilo na čtvrt milionu osob.
Reemigraci podporovala tehde
jší vláda, která vyzvala Čechy a
Slováky roztroušené po celém
světě, aby se vrátili do vlasti a
osídlili pohraničí. Komunistický
režim vydal hlášení, že po roce
1948 a po roce 1968 odešlo z
republiky 253 000 osob, ve
skutečnosti šlo však o číslo pře
sahující půl milionu. Kolik lidí
se vrátilo do vlasti po roce 1989
není známo, natrvalo přijeli
Češi z černobylské oblasti
Ukrajiny, část Čechů z Kazach
stánu a také z Jihoafrické re
publiky. Individuálně se vracejí
také bývalí exulanti, někteří i do
význačných
funkcí,
připomeňme jen Pavla Tigrida
a Karla Schwarzen berg a, oba
vedli prezidentskou kancelář.
Zajímavá by byla také statistika
důvodů, proč se exulanti vrací}
do vlasti. Mnozí ale mají dva
domovy, jeden v České repub
lice a druhý tam, kde žili v exilu.
Národní cítění většiny z nich se
během dlouholetého pobytu
mimo vlast ale změnilo a jejich
myšlení se liší od domácího
obyvatelstva, což vyvolává jisté
problémy na obou stranách.
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Konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Československý ústav zahraniční vydal tabulku odhadující počet Čechů, Moravanů a Slezanů
žijících mimo republiku. Čísla ukazující počty v zemích tradičního vystěhovalectví jako je např.
Rakousko nebo USA, nutí k úvaze, kolik nositelů českých jmen se skutečně považuje za Čechy, do
Rakouska a do Ameriky se vystěhovaly statisíce česky mluvících lidí, říkalo se, že největšími českými
městy jsou Praha, Vídeň a Chicago, dnes se ovšem jen malá část z nich považuje za Čechy, k českému
původu se ale většina hlásí.
ČSÚZ odhaduje počty Čechů, Moravanů a Slezanů takto:
1 300 000

1 USA

2 Kanada

51 000

3 Německo

45 000

4 Země býv. SSSR

30 000

5 Rakousko

20 000

6 Izrael (včetně Slováků)

18 000

7 Austrálie

15 000

8 Chorvatsko

15 000

9 Polsko

10 000

10 Švýcarsko

9 000

11 Jugoslávie (bez Chorvatska)

9 000

12 Rumunsko

8 000

13 Jižní Afrika

8 000

14 Francie

5 000

15 Bulharsko

5 000

16 Brazílie

4 000

17 Belgie

4 000

18 Argentina

3 000

19 Velká Britanie

2 000

Miloš Ondrášek

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

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

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

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787.

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 Gazdíkova
• 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 lckaři

RINGWOOD

® 9873 3016

Pondělí-Pátek 8:30-20:00
Sobota 9:00-13:00
Neděle 10:00-13:30
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Výročí úrazu
Sobotní tisk se obšírně věno
val neblahým událostem před
třiceti lety, kdy tři ze čtyř
hlavních vůdců "pražského
jara" disciplinovaně schválili
zákon o násilném potlačování
demonstrací, které se snažily
hájit právě jejich politiku, jež o
rok dřív zkrachovala. Dubček,
Černík i Svoboda se tím jistě
dopustili hanebnosti, ta však
byla ve srovnání s absolutním
svinstvem nadcházející nor
malizace pouze relativní. Kvůli
třem domýšlivým pošetilcům,
kteří věřili, že jim tato daň
umožní zůstat poblíž moci,
snad aby poněkud zmírňovali
zlo, nesmíme zapomínat na
skutečné kreatúry, z nichž
mnohé ještě žijí. Nejde jen o
Husákovo politbyro, ale o celý
aparát, jenž realizoval stranické
prověrky a veškerá další ká
drová opatření, jimiž byl národ
hrubě
znásilněn.
Snílci
"liberalizace" komunismu se
příliš zapletli do dějin, aby z
nich mohli hladce vycouvat, k
převzetí funkce podnikového
kádrováka však nešlo nikoho
přinutit.

Od prvního dne příštího tisí
ciletí by měly být zločiny komu
nismu promlčeny, jenže ve
skutečnosti to nejde. Moji
přátelé ani já o nich prostě
mlčet nemůžeme, neboť jinak
bychom nikomu nevysvětlili své
osudy. V roce 1969 mi bylo
sedmnáct a vzpomínám si, jak
se tehdy moje generace tříbila.
První snaživci začali vstupovat
do Leninského svazu mládeže,
který chtěl být elitní organizací,
aby všem, kteří se rozhodli
spáchat mravní harakiri, zajistil
opravdu strmé kariéry. Z mé
třídy na gymplu tam vlezla jed
iná
spolužačka,
ale
do
masového SSM, jež leninskou
piškuntálii vystřídal, vstoupily
později dobré dvě třetiny třídy.
Vzpomínám na tehdejšího ka
maráda Ivana B., který nad
pivem kňučel, že by jinak
nemohl studovat, aby se stal,
jak toužil, filosofem. Skutečně
se jím stal, dokonce kate
drovým, následovalo členství
ve straně a pak vyšší stranické
funkce. To už jsem ho nevídal.
Po listopadu jej studenti vyšt
vali z katedry a začal pracovat
jako bankovní úředník. Před
stavoval jsem si pak, že za
krachy českých bank mohou
vězet jeho filosofické sklony.

Koncem 60. a počátkem 70.
let byla situace mravně jednoz
načná, teprve později se z for
málního příklonu k režimu stala
obyčejná konvence. Za jeden z
nejohavnějších zločinů komu
nismu považuji to, co provedl s
mojí generací. Nelituji sám
sebe, že jsem nezískal možnost
lepšího vzdělání a uplatnění,
ale především ty, kteří se v
sedmnácti rozhodli, že se při
dají na stranu evidentního zla a
zbabělosti. Určitě se s tím v
následujících letech vyrovnali,
pyšní se čistým svědomím a
snaží se být vzory pro své po
tomky.
Možná
dokonce
vzpomínají, že za komunistů
bylo lip. Jenže sedmnáctiletý
člověk, který byl takto zlomen,
si své zmrzačení nese celý
život.
Viktor Šlajchrt,
Neviditelný pes 21.8.99

Do Prahy
Airbusem A 3JO
nejsrdečnější
letecká

společnost

V

V

V

Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu .
Další informace obdržíte u vašeho travel
agenta nebo kontaktujte přímo:

CZECH AIRLINES
Suite 808, Australia Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713

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

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
k australské armádní uniformě
- Good On You !
rezident V. Havel již dostal
atolického kněze P. Petra
druhý australský klobouk.
Esterku, rodáka z Hodo
Poprvé při návštěvě Melbour nínska a působícího v Los An
ne, ten mu věnovali Sokolové,
geles, jsme již uvítali v Mel
před nedávném navštívil české
bourne dvakrát. Má na starosti
vojáky v Kosovu. Při té příle
misie, t.j. krajanské kněze ne
žitosti se dostal i do posád
jen v Severní Americe a Kana
kového tábora Australanů a ti
dě, ale i v celé tichomořské
mu věnovali takový, který patří
oblasti včetně Austrálie. Vystu

ODTUD A ODJINUD

P

doval bohosloví v Římě, roku
1963 byl ustanoven k apošto
látu v Texasu. Od roku 1975
sloužil také jako rezervista kaplan amerického vojenského
letectva, kde dosáhl hodnost
podplukovníka. Nyní byl pový
šen vatikánským generálním
štábem - Svatý Otec ho jmeno
val světícím biskupem pro
brněnskou diecézi, zůstává

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 pů
sobení tři souborné slovníky,
žádala si nová doba přirozeně
také zcela nově zpracovanou
encyklopedii. Ta samozřejmě
nemohla obsahovat informace
jenom o zakázaných osobnos
tech kultury a filozofie, ale
musela také reagovat na nové
převratné poznatky, k nimž
vědci za několik posledních de
setiletí 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.

Jazzové pátky pokračují.
Každý týden můžete přijít do
Národního domu poslechnout
nebo zatancovat s “živou” hud
bou.
První vám bude hrát kapela
Jiřího Frimla

BIC BBPTWO
a jeho přátel z Bachelors of
Prague.
Začátek vždy v 8,30 večer

VSTUPNÉ $ 5,-

HLEDÁ SE:
Tělesně postižený
krajan hledá spolubydlícího.
Mám velký dům
na Bon Beach.
Nekuřák.

Volejte na 9776 0522.
___________________________

ÚDRŽBA A OPRAVY

Advokátní
kancelář

ŠVADLENA

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

1

v

■

všechny
krejčovské
práce provede levně a kvalitně

BARBARA
Tel:9511 5916

všech domácích a komerčních
mechanických, elektrických a
parních spotřebičů.

STANDA MORÁVEK
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
však ve Spojených státech,
iří Bubeníček, sólista ham
burského baletu, sklízel vel
ké ovace na mezinárodním
gala-večeru v Brisbane. Renée
Flemingová, americká sopra
nistka, která zpívá Rusalku
nejen jedinečně, ale i česky k
nerozeznání, že čeština není
její rodný jazyk, přijela do Prahy
s programem písní inspirova
ných poezií J.W. Goetha, vý
těžek benefičního koncertu byl
věnován na opravu rodného do
mu Antonína Dvořáka. Do Aus
trálie dosud nepronikl věhlas
slovenského tenoristy Petera
Dvorského, znají ho již téměř
všechny velké operní scény v
Evropě. Náš špión hlásí, že
Dvorský se chystá do Austrálie
v polovině příštího roku a také
má hostovat v Melbourne. V
písňovém recitálu se zaměří na
českou a slovenskou tvorbu.
ustralské
ministerstvo
zdravotnictví se odhodlalo
k neobyčejnému kroku. Pro
nedostatek praktických lékařů
na australském venkově, jen ve
Viktorii jich chybí přes sto,
absolventi mimoaustralských
lékařských fakult, kteří mají
prokazatelnou praxi a postgra
duální vzdělání, mohou zde ny
ní praktikovat, aniž by skládali
nostrifikační zkoušky. Musí se
ale zavázat, že v buši stráví
nejméně šest let, pak se mohou
usadit kdekoliv.

ČESKÉ
LVÍČKY
Přívěsky z
9 a 18 kará
tového zlata
(bílé nebo žluté)
ve třech variantách je možné
objednat u Helenky na tel:
9570 2152.
Při objednání tří nebo více
přívěsků 10% sleva.

nakladatelství pražských
Lidových novin vyšel pře
klad
australského historika
Geoffrey Blaineyho Dějiny
Austrálie, 253 str., Kč 205.
Dále vychází kniha herečky
Lenky Kořínkové Holas, která
po pobytu v Sydney se vrátila
do ČR a neskrývala se nespo
kojeností svého života v Aus
trálii, že se nedostala ihned k
filmu či televizi, že musela dělat
ponižující kasírku v samoob
sluze a další obvyklé stesky.
Kniha z nakl. Alpress se jme
nuje Austrálie - žila a jedla jsem
tam 7 let, str. 560, Kč 229.
Lenka asi dává nyní přednost
vařečce před divadelními prk
ny. Další vzpomínková publika
ce má titul Amerika, můj nov/
domov, Napsal ji Jan Antoniu
Krystek. Příslušníky čs. letec
kých perutí by mohla zajímat
kniha J. Raila, M. Hrubé a J.
Lavického Letci Novopacká
1939-1945, nakl. Votobia, str.
77 a Severočechy zase Z dějin
České Lípy, str. 188, Kč 330,
vydalo Okresní vlastivědné mu
zeum v České Lípě. Naklada
telství Papyrus ve Vimperku
vydalo knihu Zdeňka Šedivého,
bývalého ředitele českého vysí
lání Hlasu Ameriky a Svobodné
Evropy, která obsahuje tři stu
die: o proniknutí StB do domácí
a zahraniční protikomunistické
činnosti, o metodách, kterými
StB likvidovala po únoru 1948

V

partyzánskou brigádu Jana
Žižky a o politické vraždě Jana
Masaryka.
h.Dr. Ivan Odilo Štampach,
donedávna člen řádu dominikánů, který vystudoval boho
sloví v podzemní církvi, po roce
1989 přednášel na teologické
fakultě v Praze, se dostal do
učeného sporu s církevními
autoritami a nechtěl svoje názo
ry odvolat. Jeho kněžská čin
nost byla okleštěná, např. nes
měl zpovídat, prozatím nebyl
upálen, jen vyloučen z domini
kánského řádu. V minulých
dnech ale přestoupil z církve
římsko-katolické do církve
starokatolické, která ho ve
svých nepočetných řadách uví
tala. Před časem jsme se zmí
nili o řádové sestře narozené v
Brně, která vstoupila před první
světovou válkou do kláštera ve
Vídni, působila tam v nemocnici
a po anšlusu byla pro svoje
protinacistické názory na udání
šéflékaře jejího pracoviště zat
čena Gestapem a popravena.
Chystá se její prohlášení za
svátou. Marie Antonína Krato
chvílová z Ostravy-Vítkovic pů
sobila jako řeholnice kongre
gace Chudých školských sester
ve východním Polsku, pro pod
poru partyzánů byla v roce
1942 zatčena a po krutých
výsleších zemřela. Jan Pavel II
ji prohlásil za blahoslavenou.

Waverley ijjjjjř Traveland
Plánujete cestu do zámoří, dovolenou po Austrálii nebo cestu
kamkoliv na naší planetě? Zařídíme vše podle vašich přání. Ani
nemusíte opustit teplo domova, stačí zvednout telefon a
zavolat Zvete příbuzné do Austrálie? Zařídíme vše
do nejposlednějších podrobností! Nechte to na nás.
Obraťte se na nás mluvíme česky.

Jerry (Jarda) - Traveland - 9807 0322
(mobile .0409 868 894)
Náš zákazník - náš pán!
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21:00 na 93.1 FM

am směruje česká společ
Hrad pochází z roku 1290. V
nost ? S touto otázkou se
první polovině 17. století byl
na občany České republiky přistavěn zámeček, který byl po
obrátila nově založená inicia
roce I945 hrubě zničen. Během
tiva Impuls 99. Jejími zaklada
posledních desíti let byl hrad
teli jsou katolický kněz a socio
opraven a zámek rekonstruo
log Tomáš Halík, redaktorka
ván. Kníže Karel Schwarzen
Svobodné Evropy Jana Šmí
berg, který se vrátil z exilu a
dové a právník Jiří Pehe, který
působil jako kancléř republiky,
se z americké emigrace vrátil
se nedávno uchýlil do soukromí
zpět do ČR a do nedávna byl
a věnuje se udržování svého
navráceného panství. Říká,
poradcem prezidenta. Okam
žitě po vydání provolání je pokdyž chce Bůh někoho potres
depsalo více než 200 lidí ze
tat, dá mu zámek. Schwarzenvšech vrstev národa. Signatáři
berkové mají původ v Němec
se zavazují k aktivnímu podílu
ku, Lobkovicové jsou od nepana řešení existujících problémů
měti českým rodem. Collorev zemi.
dové přišli z Itálie, obdrželi
domovské právo v Čechách
nikátní barokní sousoší
Nejsvatější Trojice na ná
roku 1593, prosluli za třicetileté
městí v Olomouci bylo doporu
války, kdy císařský maršál
čeno k zapsání do Seznamu
Rudolf Colloredo hájil Prahu
proti Švédům. Když František
světového kulturního a přírod
ního dědictví v rámci organiza
Colloredo vyženil roku 1763
ce UNESCO. V muzeu v Kolíně
sňatkem s Marií Isabelou Mansbyla otevřena výstava věnova
feldovou panství Dobříš, v ma
ná českému granátu. V Paříži
jetku měl již Opočno, přešlo
žijící exulant - básník a výtvar
jméno a část erbu Mansfeldů na
ník Jiří Kolář otevřel na praž
Colloredy. Od té doby se pří
ském Betlémském náměstí ga
slušnicí tohoto knížecího rodu
lerii nesoucí jeho jméno. V sou
podpisují Colloredo-Mansfeld.
časné době jsou tam vystaveny
rantišek Horák z Klánovic
Kolářovy koláže.
vyšlechtil dvě plemena psů,
otický hrad a renesanční
je to jednak t.zv. Horákův labo
zámek Velhartice na Kla
ratorní pes a pak český teriér.
tovsku byl vůbec poprvé otev
Toto plemeno bylo schváleno
řen veřejnosti v plném rozsahu.
Mezinárodní kynologickou fe

K

OZNÁMENÍ
Pracovní úrazy a zranění
Podle ustanovení zákona Accident Compensation
(Miscelaneus Amendment) Act 1997 byly provedeny násle
dující změny v případech vážných zranění “workcover".

derací a před krátkou dobou
jsme viděli v australské televizi
v pořadu o zajímavostech ko
lem domu a zahrady reportáž
o těchto psech. Je jich v
Austrálii pouze 19, tedy velmi
málo a chovatelé si je velmi
chválí. Bylo zajímavé, že Aus
tralané jim říkají „česky terier“,
nikoliv Czech terrier. Z domá
cích plemen znám již jen čes
kého fouska, pražský krysařík
již vyhynul, Slováci mají slo
venského kopova a tatranského
čyyače.
eská vláda po dlouhých
diskusích rozhodla, že Čechoameričanům, kteří při přijetí
amerického občanství automa
ticky ztratili čsl. nebo českou
příslušnost, umožní dvojí ob
čanství. Prozatím nevím, zda
toto rozhodnutí se týká také
těch, kteří se rozvázali z čsl.
svazku a mají nyní např.
australské občanství a když po
roce 1989 žádali o navrácení
českého občanství, bylo jim
sděleno, že se jejich žádostí
vyhoví, ale přijdou tak o aus
tralskou příslušnost. Otázka
tedy zní, zda je nový předpis
platný pouze pro Američany
anebo pro každého.
evadesátiletému Simonu
Wiesenthalovi, „lovci nacis
tů“, řediteli vídeňského Židov-

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - HYMANS SOLICITORS
* Tratte offences
* Criminal Law
* Hearing Loss
* Personal Injury
* Workers Compensation * Wills and Probates

1. Osoba, která utrpěla zranění před 12. 11. 1997, a
* Finance & Mortgages
* Business Law
2. je vážně zraněna
* Conveyancing (fixed prices)
* Liquor Licensing
muže podat “Common Law" žádost na odškodnění
pouze do 30. prosince 1999 (toto ruší předchozí
* Family/Business Trusts * Insurance Litigations
stanovenou dobu (6 let) na podání žádosti ode dne
zranění. Po tomto datu nelze žádat odškodnění za
První porada zdarma
žádných okolností.
Česky mluvící právnička - Petra Moravek BEc.LLB.
Jestliže se toto rozhodnutí vztahuje na vás a přejete
si podat žádost o odškodnění je nutné postupovat
Suite 31, 3rd floor
Telephone: 9793 7676
rychle. Předsoudní postup je složitý a časově
88-90 Walker Street
Facsimile: 9793 7585
náročný. Poslední den, kdy soudní žádost muže být | Dandcnong 3175
Mobile: 019 420 738
podaná je 30. prosince 1999.

Další informace podá
Petra Moravek tel: 9793 7676

Office also at 450 Williams Street, Melbourne, 3003 by appointment only.

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

ského dokumentačního středis
ka, udělil prezident republiky
V.Havel Řád bílého Iva. Wie
senthal se podílel na vystopo
vání více než tisíce válečných
zločinců. Kdysi před válkou
studoval na pražské technice.
Senát České republiky a jeho
Stálá komise pro zahraniční
krajany připravuje v Praze
stavbu „Domu krajanů“, ve
kterém by zejména senioři našli
dočasné nebo trvalé ubytování.
O informace o tomto humani
tárním projektu a dotazník,
kterým je možné formulovat
návrhy apod. si napište na adr.
Sdružení Češi Čechům, Vanič
ková, blok A, 16017 Praha
Strahov, Česká republika,
■kláš špión hlásí, že do
LÍxJAustrálie přijedou čeští
kajakári a kanoisté, zřejmě se
zde budou připravovat na Olympijské hry. Koncem tohoto
roku bude v Austrálii uspořádán
velký turnaj nejlepších světo
vých mužstev, pardon - jede
náctek, v dámské kopané. Při
jedou také české fotbalistky a
očekávají, že je Sokolové přij-

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES
OPRAVY A ÚDRŽBA
Ledniček, praček, sušiček, myček
nádobí a ostatních průmyslových
a domácích spotřebičů.

dou povzbudit. Nejlepším hoke
jistou světa je již potřetí Čech Jaromír Jágr získal Hadovu tro
fej pro nejlepšího hráče kanadsko-americké hokejové ligy.
Předchozí dva ročníky vyhrál
Dominik Hašek. Ve Spojených
státech ovšem hraje celá řada
českých a slovenských hráčů
ledního hokeje. Jejich invaze
ale není tak mohutná jako ta
obráceným směrem. Od deva
desátých let přijíždí do České
republiky spousta Američanů,
ale také Kanaďanů, Angličanů,
Australanů a Novozélanďanů.
Mnoho z nich tam žije, učí an
gličtinu anebo pracují v nejrůz
nějších zaměstnání. V Praze,
kde je jich přirozeně nejvíce,
vytvářejí svoji „sub-kulturu“,
mají svoje noviny, pořady v
rozhlase, kavárny, hospody,
tělocvičny, prádelny a jiné. Je
to „americký sen“? Hlášených
jich je tam 35 tisíc, počítá se ale
s tím, že v republice nyní žije
asi sto tisíc Američanů.
rubý národní produkt České
republiky se promítá v su
mě 111 bilionů amerických do
larů. Produktivita práce v dneš
ním Rusku s 15x vyšším poč
tem obyvatel se ukazuje v hru
bém národním produktu totož
ném s českým. A to stachanovec Nikita Nefachčenko byl

H
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našim vzorem ! Také kráva
Opytnica se dávala za příklad
českému skotu, dojila 60 litrů
mléka denně jak byl rok dlouhý
a její vemeno musel sovchozník Semjon Pisov vozit na
trakaři.
řed několika roky bylo v
Londýně
rekonstruováno
divadlo zvané „Globe Theatre“,
ve kterém před čtyřmi sty lety
se začaly hrát hry, které psal
William Shakespeare, byl také
částečným majitelem tohoto
divadla. Bylo pak zničeno po
žárem zaníceným puritány v
roce 1642. Replika tohoto
kruhovitého divadla bez střechy
byla postavena ve Frankfurtu a
nyní se dočkala Praha. Divadlo
nese název „Prague Globe“ ,
má kapacitu 520 diváků a v
letní sezóně se tam budou hrát

P

Oštépky čerstvé a uzené,
parenice, korbáčiky (nitě),
tvaroh, kehr, brynza.
Sýrové rolády na objednávku
Factory 3, 53 Sinclair Road
Dandenong.
Tel: 03 9793 3377

IVO NOVAK
FREECALL: 1800 632 367
13 Gifford Avenue,
Ferntree Gully

MOBILE: 0407 369 211
Shop: 9758 8854
--------- .----------- ----------------------- ----- -------- -

U

BOHEMIA TRAVEL
NOVÁ ADRESA

■ ■■

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
—.

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
Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

výhradně Shakespearova díla.
Provoz byl zahájen časově na
vždy platným dramatem Romeo
a Julie.
íte co znamená slovo
„Czechmate“ ? Je to českým
Telecomem připravená karta v
hodnotách 500 Kč, 750 Kč a
1000 Kč. Její pomocí pak můžete
telefonovat z jakéhokoliv tele
fonního přístroje z různých zemí
světa, nebo z ČR do světa anebo
jen v rámci České republiky.
Karty se prodávají v trafikách,
hotelích, na poštách či u benzi
nových pump. V současné době
jedna hovorová minuta telefo
nátu z republiky do Austrálie stojí
v době silného provozu 24,10
Kčs, přes noc od 19.00 do 07.00
hodin 15,00 Kč. To je při dnešním
kurzu 75 australských centů, naši
příbuzní a přátelé ale dávají de
finitivní přednost tomu, abychom
jim volali my z Austrálie, že
doma je hovor příliš drahý, že si
jej nemohou dovolit. Musí šetřit.
Jedna cestovní kancelář se
sídlem v pražské Lucerně nabízí
7denní (!!!) zájezd do Austrálie za

58.900 Kč. Dále inzeruje
zpáteční letenku do Sydney za
32.999 Kč !
novu
uvažuji,
jak
Australané rozumí pojmu
„multikultura-lismus“. Koncem
srpna
probíhá v Melbourne
Writers' Festival, na který bylo
pozváno 96 literátů, v seznamu
jsem našel jen několik jmen,
která • nejsou* anglosaská a z
mimo
australských
jsou
pozvaní tři Vietnamci a jen
několik spisovatelů odjinud.
Čech ani jeden, Slovan ani je
den, Evropan snad také ani
jeden,! Ať žije multikulturalismus!
elenáči
spojte se!
U
Domažlic se připravuje
stavba tří velkokapacitních drůbežáren. Na hraničním přecho
du Všeruby - Eschlkam se
odehrávají demonstrace pro
testující proti tomuto projektu, s
našimi se tam shromažďují ně
mečtí ochránci přírody, aby
bojovali za práva českých
slepic.
IP

ŠUMAVA
Letošní Svatováclavská zábava na Šumavě se koná 3. října.
Mši bude sloužit Otec Pěnčík. Bližší informace v příštím Kvartu.
Výbor Šumavy
Tradiční sokolská zábava nebude. Národní dům je totiž letos
součástí MELBOURNE FRINGE FESTIVAL.
Od 28. září až do 16. října budou každý večer 1 - 3 představení,
od japonských tanců přes ruskou cigánskou hudbu
po komiky a interactivní divadlo - každý si přijde na své.

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.
.............. M-!.....

COOL

ROZLOUČENÍ
Jan PANENKA, klavírní virtuos
8.7.1922 - 12.7.1999
Velký talent se nedá utajit
ani v ranném mládí. Již jako
sedmnáctiletý primán reálného
gymnázia měl Jan Panenka té
měř koncertní úroveň. Vycho
vaný svou ovdovělou matkou,
byl vážné povahy, ale projevil
svůj smysl pro hudební humor,
když se ve zpěvárně s úsmě
vem zeptal staršího spolužáka
Zdeňka: „A jak bys vyjádřil
hudebně kapku deště, která ale
už sedí na okně?“
Starší krajané v Melbourne
pamatují pozdější události. Za
účelem pozdvižení úrovně
zdejšího ABC orchestru zařídil
v r. 1959 Charles Buttrose (otec
Ity Buttrose), ředitel publicity a
koncertů ABC rádia, první
návštěvu evropského orchestru
- a to stočlenné České filhar
monie, jejímž dirigentem byl
Karel Ančarl, a sólisté byli Josef
Suk housle a Jan Panenka pi
anoforte. Publikum je neznalo při prvním koncertu byl sál v
Town Hall poloprázdný; ale už
druhý den byl koncert úplně
vyprodaný; na třetí, poslední
koncert bylo takové „stampede“
o lístky, že pořadatelé museli
zavolat policii, aby udrželi
pořádek v takovém náporu
davu! Ačkoliv v těchto letech
bývalo zdejší obecenstvo velmi
zdrženlivé, byli všichni tak
nadšení krásou jejich hudby, že
za neutuchajícího potlesku

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
.1

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

hlasatel rádia ABC skončil vy
sílání v dojetí, vzrušenými slo
vy: „The Czech orchestra — is
leaving Melbourne — in an ab
solute blaze of glory —
Jejich hudbě jsme naslou
chali se sepjatýma rukama.
O několik let později kon
certovali pro Musica Viva
Society Josef Suk, Jan Panen
ka a Josef Chuchra jako „Suk
Trio“ ve Wilson Hall, University
of Melbourne. Opět měli za
sloužený úspěch, a když jim
krajanské děti Helenka a Linda
předaly kytice, potlesk se
zdvojnásobil. Jejich úžasnou
hudební úroveň ocenil kritik
John Sinclair (The Age“ slovy,
že „mezi těmito třemi umělci by

HLEDÁM
Pan Josef Tauš
Roz. 1930 ve Spule,
okres Klatovy

V Austrálii od 1963,
poslední známá
adresa v Collie, W.A.

Kdokoliv může podat
informace prosím
volejte 03-9879 3337
na účet volaného.

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

bylo těžko hledat rozdíl“.
Někteří krajané si připo
menou též překrásný koncert v
Myer Music Bowl.
Kromě celoživotních koncer
tů a nahrávek působil Jan Pa
nenka m.j. jako profesor praž
ské konzervatoře, kde mladým
talentům předával své znalosti.
Velice důležitou životní opo
rou mu byla jeho manželka
Eva; rodinný kruh doplňují dva
synové a jejich ženy a tři
■ ------

denník
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vnoučata.
Umění Jana Panenky slučo
valo naprostou technickou pře
snost s nejjemnějšími citovými
odstíny, a se svěžestí, která se
pojila ke každému tónu.
Jsme zarmouceni, že ztrá
címe, avšak současně jsme
vděční za jeho život a za jeho
umění, které vneslo tolik krásy
do života nesčetných lidí.
Alena Wostrá
"

<■

Neviditelným

8/7
Také
Socfres-Factum
zjišťuje, že komunisté dotahují
sociální demokraty - takže pre
ference jsou ODS 29%m ČSSD
17,3%, KSČM 16,9%
28/7 Komunistický
předák
Vojtěch Filip prohlásil, že nárůst
preferencí jeho strany přiměje
sociální demokracii ke spolu
práci a vyjádřil naději, že so
ciální demokraté budou spolu
pracovat s komunisty na usta
vení socialismu v zemi
28/7 Do nedávna vrchní velitel
Investiční a poštovní banky
Karel Haushalter je stíhán pro
podezření z podvodů
28/7 K 31. prosinci žilo v ČR
10 289 621 občanů, o 9504
méně než předchozího roku
30/7 Senát schválil předlohu

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.

POLITICKÝ, RODINNÝ A PSÍ DENNÍ WWW LIST

zákona o poskytování českého
občanství krajanům žijících v
zahraničí
30/7 Brankář Dominik Hašek
oznámil na tiskové konferenci v
Praze, že chce ukončit svoji
kariéru
30/7 Další brněnský policista
spolupracoval se zločinci tentokrát jde o nadstrážmistra,
který pomáhal bytovým lu
pičům, v jednom případě pro
kazatelně odvolal hlídku z
místa, kde se konala loupež
2/8
180 romských rodin žádá
v Británii o politický azyl
2/8
Vládní zmocněnec pro
lidská práva Petr Uhl oznámil,
že Británie pravděpodobně na

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

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.
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podzim zavede pro Čechy víza
kvůli exodu Romů
3/8
Miloš Zeman (na dovo
lené) jednal se slovenským
premiérem Mikulášem Dzurindou o dělení někdejšího česko
slovenského majetku, ke shodě
nedošlo
3/8
Do oběhu přijde nová
pětitisícovka se zlepšenou
ochranou - bude na ní speciální
pruh viditelný pod určitým
úhlem; od začátku roku cen
trální banka registrovala 1500
falešných pětitisícovek
6/8
Úřad pro vyšetřování
zločinů komunismu chce co
nejdřív obžalovat bývalé komu
nistické bosse Milouše Jakeše
a Jozefa Lenárta za vlastizradu
v roce 1968
6/8
Tři policisté z oddílu boje
proti organizovanému zločinu
jsou stíháni pro vydírání
7/8
Na pražském autobuso
vém nádraží Florenc do sebe
začalo střílet asi deset "rusky
hovořících mužů"
7/8
Zahraničním krajanům
není co vrátit, prohlásil vicepremiér Rychetský aby čelil
námitkám, že vrácení občan
ství vyhnaným občanům bez
navrácení majetku není k
ničemu
10/8 Podle
statistik
ceny
stouply v průměru jen o jedno
procento oproti minulému roku.
Nezaměstnanost dosáhla devíti
procent
10/8 Česká televize oznámila,
že obchod firmy Agroplast se
severní Koreou se přese

všechno uskutečnil - diktátorský
režim obdržel 40 proudových
stíhaček MIG 21
11/8 Podle České národní
banky asi třicet procent úvěrů
(311 GKč) poskytnuté bankami
jsou rizikové, běžný průměr ve
světě je pět procent
11/8 Ministr zahraničí Jan
Kavan prohlásil v rozhlase, že
vláda rozhodne do konce roku
o eventuálním zavedení víz s
Ruskem a dalšími východními
státy
11/8 Hrozba víz z Británie je
nyní vyšší než kdy jindy
vzhledem k rostoucímu počtu
romských uprchlíků
12/8 73% občanů považuje
ekonomickou situaci země za
špatnou
13/8 Právníci zastupující Če
chy za války totálně nasazené
podali v USA žalobu na 4
německé podniky; jde o to, že
Češi mají být odškodněni méně
než lidi v západní Evropě
17/8 Fotbaloví fanoušci ostra
vského Baníku zasypali vlak
Olomouc - Ostrava kameny,
zasáhli
17/8 Německé úřady předaly
České republice spisový ma
teriál Antona Mallotha, něk
dejšího terezínského dozorce,
proslulého brutalitou; k 1. dub
nu tohoto roku Německo
zastavilo jeho stíhání pro
nedostatek důkazů
17/8 Prezident Havel vrátil
sněmovně novelu zákona o
advokácii, neboť podle něho
nespravedlivě zvýhodňuje lidi
zvolené do veřejné funkce

ŠUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS SUPPLIES

Pfc: 9557 4199, 9557 3893
Fax: 9557 4924
378 Centre Ho. Bemieig^i 3204

BENTLEIGH PAINT SPOT

19/8 Ministerstvo vnitra vyvra
cí tvrzení Karla Srpa, kandidáta
ČSSD na post senátora za
Prahu 1, že nemá lustrační
osvědčení - ministerstvo mu
vystavilo již dvě a obě pozitivní
(tedy: osvědčuje, že Srp
agentem byl)
21/8 Unie svobody navrhne
novelu zákona, který by měl
umožnit stíhat vlastizrádce z
roku 1968, kteří by jinak unikli
spravedlnosti díky promlčení
23/8 3/4 mladých si myslí, že
současný režim je lepší než ten
před rokem 1989, stejný názor
má 56% dotázaných "rodičů"

Dary na fond Rudolfa
Kuglera pro výstavbu
výtahu za červen:
Gazdíková E.

30

Glossová L.

30

DĚKUJEME

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

vart11

Knihovna je otevřená v úterý a ve člvrtek odpoledne a vždy, když je Národní
dům otevřen. Více než 4000 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!

VALNÁ HROMADA
V neděli 22. srpna se konala
Valná hromada Sokola Mel
bourne.
Zprávy činnovníků byly
schváleny a byl zvolen nový
výbor:
Pavel Pospíchal, starosta
Jiří Staněk, místostarosta
Zdeněk Silavecký, pokladník
Eva Jahodová, jednatelka.
Dalšími členy výboru jsou:
František Říha, Zuzana Wasitchová a Martina Dekanová.
Průměrný věk výboru je 44 let.
Průměrný věk účastníků
Valné hromady byl 72 let.
Pavel Pospíchal

úterý
7. září:
Na pytlácké stezce
Dobrodružný film.
V hlavní roli Tomáš Holý (1979)
úterý
21. září:
Za trnkovým keřem
Dobrodružnú film

V hlavní roli Tomáš Holý (1980)

Začátek ve 20:00 hod., vstupné 2,

Začátkem října přijede do Melbourne nově jmeno
vaný velvyslanec České republiky Ing. Josef
Sládek, aby předložil jmenovací dekrety vládě Vík
torie.
Při té příležitosti navštíví Národní dům a setká se s krajany. O
přesném datu budeme informovat v příštím Kvartu.

I Odstřihněte a pošlete s Vaším

Přeji si potvrzení příspěvku

1 příspěvkem na:

©ne

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

1 Sokolský list:
1
1 Národní dúm:
1
i Jiné dary:
1 Změna adresy:
1
1 Jméno:...............

I Číslo domu a

(S)ano,

[
nehodící se, škrtněte

s..............

Předem děkujeme za podporu Kvartu a '

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

Národního domu. Bez Vaší pomoci |
nemohou existovat.
Výbor Sokol Melbourne Inc. j

..........

I
I

ulice:.............................................

L_ _____________________________________________________________________________________ , J

i

25. září 1999
v Národním domě

[ AXc66omm fringe festivaß ■
1

1

J

;

DISCO

i
1

v Národním domě
od 26. září.
Program v příštím Kvartu

Objednávky na toi:

Š

í

9361 2051

-

s

Jarní zábava
v sobotu 4. září v 9řarodním dome.
9íraje australská kapeta
THRIPENCE HA'PENNY,
začátek 7,30, večere nejsou, tomb o ta je a bar je.

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