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DESET LET

SVOBODY
Je to už deset let co se vláda
komunistické strany sesypala
jako domeček z karet. Česká
společnost náhle získala svo
bodu a nevěděla, co si s ní má
počít.
Více než rok jsme diskuto
vali o zastupitelské demokracii.
Dva roky trvalo, než jsme se
shodli na tom, že soukromé
vlastnictví není zločin a že pri
vatizace státního majetku je
rozumnou cestou ze sociali
stického marasmu. Po třech
letech jsme pak strávili fakt, že
Slovensko se vydává jiným
směrem a že má na to právo.
Pět let po revoluci ještě vládla
ve většině obyvatelstva shoda
v tom,
že
postupujeme
správným směrem. Šestý a
sedmý rok svobody však
charakterizuje
znechucení
veřejnosti nad politickou kul
turou, tunelováním bank, aro
gancí byrokracie a zejména nad
tím, že se očekávaný blahobyt
nedostavil. Vždyť již v roce
1994 řekl předseda vlády, že do
deseti let, ne-li dříve, se
staneme zemí neodlišitelnou od
západní části Evropy, která

Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
nezažila komunismus. Znalec
střední a východní Evropy Zbig
niew Brzezinski to odhadl na
patnáct až dvacet let. Ale ty
počty nám stále nevycházejí.
Západní země přece nečekají
na místě a nečekají na
opozdilce. Na přelomu z os
mého roku svobody se navíc
ukázalo, že česká společnost je
plná xenofóbie. Devátý a
desátý rok poznáváme, že do
země, která se otevřela světu,
přichází nejen dobré, ale i
špatné. Drogové mafie neznají
hranice, teroristé také mají ces
tovní pasy a podvodníci hledají
teritoria nezkušených. Společ
nost očekávala potrestání
zločinů komunismu. Stíhání
těch, kteří mučili vězně, vlas
tizrádců, kteří k nám poslali cizí
vojska. Procesy s nimi se mění
v soudní frašky. Zbytečným se
jeví velký úřad, který je k tomu
účelu vytvořen, stát platí nevší
mavé státní zástupce a mnozí
soudci bůhví proč zákonem
daným doživotním posláním
jako by měli hlavní starost
ničím si nepopálit prsty. Přeme
se o pravost záznamů Státní
bezpečnosti o lidech sle
dovaných i spolupracujících a
ti, kteří ty záznamy dělali, jsou

mimo a a v pozadí se vysmí
vají. Po deseti letech se zjistilo,
že dokonce existují falzifikáty
negativních lustračních osvědčení, k dostání za 10,000
korun. Osvědčení, která byla
patrně pro některé lidi vstu
penkou do významných míst
státní správy.
Zdá se, že základním prob
lémem těchto deseti let je roz
por mezi slovy a skutky. V
okamžiku nás všechny dojalo,
jak jsme se veřejně přihlásili k
mnoha krásným ideálům a že
jsme ve všech pádech skloňo
vali morálku a slušnost. A nyní
se ukazuje, že tyto slovní
deklarace jsou plané a vlastně
vůbec nesouvisejí s naším
všedním životem. Jak si jinak
vysvětlit, že heslo liberalismus
bylo u nás pochopeno jako ze
lená pro lupiče a podvodníky?
Že k nejpalčivějším problémům
naší doby byli naši političtí vůd
cové dlouhé měsíce a roky
slepí? A že se politické
soupeření uzavřelo do vlast
ního světa, který pramálo sou
visí se světem občanů a jejich
potřebami?
Stále před námi stojí
nevyřešené dilema, co si počít
se svobodou. Odmítnout celých

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

• MU Dr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz

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

Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.

Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři

RINGWOOD

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

® 9873 3016

Pondělí-Pátek 8:30-20:00
Sobota 9:00-13:00
Neděle 10:00-13:30
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se svobodou. Odmítnout celých
deset let je při tom nesmysl a
vzývání duchů z předrevolučních dob nemravnost.
Určitě by pomohlo, kdybychom
opravdu dělali to co říkáme. A
kdybychom tomu, co říkáme,
také více věřili. Tak jako v tom
týdnu po 17. listopadu 1989, v
tom šťastném období plánů a
předsevzetí.
Luboš Ondrášek, Praha

K DOPISŮM
Za posledních čtrnáct dní přišly
dva dopisy, ke kterým je nutné
se vyjádřit. První se týká článku
o diskriminaci českých turistů
otištěném v minulém Kvartu.
P. Novák se snaží zařídit
kamarádce z Čech čtyřtýdenní
dovolenou v Melbourne. Jeho
známá podala žádost o vízum
ve Vídni před dvěma měsíci.
Minulý týden (21.11.99) dostala
následující telefonát australs
kého konzulátu ve Vídni:
Paní Tamara z Vídně:
1. Proč jede do Austrálie?
2. Kde bude bydlet?
3. Proč žádala o potvrzení
zaměstnavatele, že se po
dovolené bude moci vrátit
do práce?
4. Proč je toto potvrzení
podepsáno od Generál
Manager (USA firma)?
5. Jak dlouho se zná s P.
Novákem?

Finanční informace, technické a reklamní brožury
vám odborně přeloží

Zdeněk Silavecký

Chce se v Austrálii vdávat?
Proč jede ona na dovolenou
do Austrálie a ne P. Novák
do Čech?
8. Proč jede jenom na čtyři
týdny?
Dana se po zodpovězení
těchto trapných otázek zeptala,
jestli dostane vízum. Odpověď
paní Tamary - arogantním tó
nem oznámila, že vyrozumění
dostane do týdne.
Podpis a telefonní číslo
PS Bylo by zajímavé zjistit jestli
podobné otázky se ptají např.
Němců,
Rakušanů
nebo
Angličanů.
Ne, podobné otázky se ani
jedněm nekladou přesto, že
turisté z těchto zemí dodržují
nebo porušují vízové povinnosti
stejně jako čeští turisté. Němci,
Rakušané nebo Angličané by si
to nenechali líbit a nejen jejich
vláda, ale i bývalí občané žijící
v Austrálii by se ozvali.
Arogance australské vlády

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

Vladimir Kapusta A.R.A.I.A

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

Tel/Fax: 03 9579 4627

6.
7.

M. Arch.(Czechoslovakia)
M.L.Arch.(Melbourne)

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787.

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

nejsrdečnější

V

Další informace obdržíte u vašeho travel
agenta nebo kontaktujte přímo:

letecká V

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

společnost V
as

um
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jde tak daleko, že žádá bez
vízový vstup pro australské
občany do České republiky s
tím, že čeští občané budou i
nadále platit za vízum a chodit
k výslechu na vídeňský kon
zulát v případě, že by Austrálii
chtěli navštívit.
Postoj australských politiků
a byrokratů k České republice
je pochopitelný. Australští poli
tikové si stále pletou Českou
republiku s Jugoslávií (i tam se
měnila jména států) a byrokraté
ví s kým mají co dělat. Můj
cynizmus je založený na odez
vě k článku o diskriminaci.
Předpokládám-li, že každý z
tisíce rozeslaných Kvartů čtou v
průměru dva lidé dostali jsme

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

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
podpisy od 0,3% čtenářů.
Procento
podepsaných je
stejné i u těch, kteří si na
jednání australských úředníků
stěžovali.
Pan velvyslanec Sládek mě
po přečtení článku v listopa
dovém Kvartu požádal o kopie
podpisů petice, které by ho
podpořily při jednání s aus
tralskou vládou. Je skutečně
jenom na nás dokázat, že
máme páteř a jsme ochotni
proti nespravedlnosti bojovat.
❖
Druhý dopis je od pana
Kamila Buriana adresovaný
pokladníkovi Sokola bratru
Silaveckému. Je v angličtině a
z toho důvodu uvádím jenom

hrubý obsah. Pan Burian je
překvapený, že výbor Sokola,
který v současné době inves
tuje více než 100,000 dolarů do
výtahu, který bude sloužit je
nom malé části krajanské pos
politosti, uložil limit na náhradu
cestovních výdajů dobrovolníků
navštěvujících krajany, kteří
jsou kvůli věku nebo zdravot
ním důvodům odříznuti od
společnosti. Pan Burian pou
kazuje na to, jak důležitá je tato
služba a jak těžké je udržet
nadšení dobrovolníků, kteří
službu poskytují.
Výbor Sokola souhlasí s
panem Burianem. O horní
hranici
odškodnění
do
brovolníků (64 centů za kilo-

Protestuji proti diskriminaci I protest against the discrimination
českých turistů australskými of Czech turists by Australian
přistěhovaleckými úřady Department of Immigration
Jméno

Adresa

Podpis

Odstřihněte, vložte do obálky a pošlete na adresu:
Sokol Melbourne ln., 497 Queensberry Street, North Melbourne 3051

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

STANDA MORÁVEK
práce provede levně a kvalitně

BARBARA
Tel:9511 5916

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
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metr) se začalo jednat teprve,
když přesáhla 320 dolarů
měsíčně, přestože většina si
nenechává vyplatit odškodnění.
V dokonalém světě by těchto
dobrovolníků nebylo potřeba.
Měli bychom vždy dostatek
prostředků. V současné finan
ční situaci si ale Sokol nemůže
dovolit více než stanovenou
hranici, která je 180 dolarů
měsíčně. Je nutné si uvědomit,
že to nejsou jenom náklady na
výtah, které se promítají do

rozpočtu Sokola. Po zvýšení
poštovného a nutnosti změnit
tiskaře, rozeslání tisíce výtisků
Kvartu stojí 800 dolarů. To, že
Národní dům je otevřený prak
ticky každý den přináší nejen
výhody pro jeho návštěvníky,
ale i vyšší náklady na jeho
údržbu. Jinými slovy, na to,
abychom mohli zaplatit 320
dolarů musíme uspořádat kaž
dý měsíc úspěšnou zábavu ne
bo použít všechny dary od kra
janů, které Sokol obdrží za dva

týdny, nebo prodat 300 lahví
piva či 60 lahví Beche-rovky.
Výbor Sokolu musí pod
porovat všechny krajanské akti
vity. Fondy, které má k dis
pozici, jsou omezené a musí
být používány s největší opatr
ností. Řešením finanční náhra
dy za cestovné dobrovolníkům
by bylo, kdyby některý zá
možný, filantropicky založený
krajan udělal gesto a zajistil
náhradu dobrovolníkům z vlast
ni kapsy.
Pavel Pospíchal

ODTUD A ODJINUD

smrk, který je již nyní na svato
petrském náměstí vztyčen k
oslavě těchto Vánoc a příštího
tisíciletí.
Lidových novinách byl uveřejněn následující afo
rismus Vladimíra Jiránka: Tahle
země
plodí
inteligentní,
schopné a pracovité lidi. Když
jich je moc, tak je vyženeme.
přeplněném kinosále praž
ské Lucerny prezident
Václav Havel a jeho bratr Ivan
Havel vzpoměli na nedožité sté
narozeniny bratra jejich otce
Miloše Havla - zakladatele Bar
randovských filmových ataliérů
a významná osobnost české
kinematografie.
Ateliéry, Barrandovské terasy,
Lucerna a jiný majetek byl
rodině v období 1945-48
zabaven, Miloš Havel se v roce
1949 neúspěšně pokusil o

emigraci, dva roky pobyl ve
vězení a až v roce 1952 se mu
ilegální odchod podařil. Usadil
v Mnichově, založil tam restau
raci U města Prahy s prosla
venou českou kuchyní, scházeli
se tam jak čeští exulanti, tak
návštěvníci z republiky.
ový model škodovky Fabia
usiloval o čáku nejlepšího
evropského vozu, skončil ale i
tak na čestném čtvrtém místě.
Novo boleslavská Škodovka je
ale na špičce průmyslových
poníků v České republice.
eští historici se obrátili na
rakouského
prezidenta
Thomase Klestila, aby napomo
hl rehabilitovat pro smyšlenou
rituální vraždu skandálně od
souzeného polenského občana
Leopolda Hilsnera, za kterého
se účinně postavil T.G. Masa
ryk. K tomu došlo právě před

V

prestižní galerii 101 na
Collins St. otevřel svou vý
stavu Filip Toth, třicetiletý so
chař, bratislavský rodák. Vysta
vuje své práce v žule a často ve
spojení s kovem. Tradiční so
chařství tranformuje do moder
ních forem a pro diváka tak
vytváří mohutnou estetickou
zkušenost . Řekl bych, že Tóth
vidí v kusu kamene již defi
nitivní tvar sochy, jde jen o to,
jak jej vykouzlit. Což se mu
svrchovaně daří. Tóth by potřebovoval narazit na kongeniálního architekta, který by mu
zadával monumentální práce
vkloubené do monolitní archi
tektury projektu.
polesí Jeseník se velmi
obtížně a pracně převezl do
Vatikánu
35 metrů vysoký

Z

ČESKÉ
LVÍČKY
Přívěsky z
9 a 18 karátového zlata
(bílé nebo žluté)
ve třech variantách je možné
objednat u Helenky na tel:
9570 2152.

Při objednání tří nebo více
přívěsků 10% sleva.

v

v

Waverley

N
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Travel

Plánujete cestu do zámoří,.dovolenou po Austrálii nebo cestu
kamkoliv na naší planetě? Obraťte se na nás. Zařídíme Vaší
cestu do nejposlednějších podrobností.
Naše motto: Náš zákazník - náš pán!
Naše specialita: ”VIP Treatment”

Chcete pozvat příbuzné, aby s Vámi strávili vánoce v Austrálii?
Spolehlivá služba pro všechny. Zařídíme, naplánujeme, splníme
všechna Vaše přání.

Jerry (Jarda) - Traveland - 9807 0322
Letenky můžete objednat
česky, slovensky, německy nebo anglicky.
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21:00 na 93.1 FM

sto lety. Justičního omylu se
tehdy dopustil soud ve Vídni,
Hilsnerovo jméno může tak
očistit jen rakouské soudnictví.
V podobném procesu nespra
vedlivě odsouzený francouzský
důstojník židovského původu
Alfréd Dreyfus byl po šesti
letech amnestován a pak
rehabilitován. Hilsnersi naopak
odseděl téměř dvacet let a
nálepky vraha se nezbavil
dodnes.
Bývalý redaktor Svobodné Ev
ropy, Hlasu Ameriky, a kni
hovník slovanského oddělení
Kongresové knihovny ve Wa
shingtonu Jiří Kovtun vydal v
Praze v roce 1994 téměř
600stránkovou knihu Tajuplná
vražda - Případ Leopolda
Hílsnera.
řežije čeština éru globalizace? Jazyky malých náro
dů se brání přívalu angličtiny,
čeština to ale nemá lehké.
Zvláště proto, že mnoho Čechů
včetně novinářů, politiků, diplo
matů a veřejných pracovníků,
aby se blýskli, proplétají svoje
vyjadřovací prostředky anglic
kými výrazy, pro která má
čeština vlastní krásná slova.
Generace českých vlastenců,
ať za Rakouska, nacistické
okupace a rusistických tlaků,
pracovaly na tom, aby čeština

p

byla jazykem nejen vhodným
ke konverzaci, ale aby jeho
prostřednictvím bylo možné
pojmout také vědecké po
znatky. Tohoto cíle bylo dosa
ženo a přesto se zdá, že čeština
nemá velkou budoucnost. Buď
me upřímní, k tomuto smut
nému stavu také přispíváme
my, kteří žijeme mimo repub
liku a náš rodný jazyk pilně
korumpujeme a znehodnocuje
me.
ačátkem listopadu Česká
televize uvedla reportážní
film nazvaný Kopečkářky. Do
kument je věnován ženám,
které po únoru1948 převáděly
přes státní hranice ty, kteří
chtěli emigrovat,'pak těrn, které
si odpykaly až dvacet let vězení
za to, že emigroval některý
jejich příbuzný nebo někomu
poskytly při přechodu hranic
pomoc. A samozřejmě doku
ment zachytil vyprávění těch,
které se pokusily emigrovat a
byly chyceny a žalářovány.
Hrdinky filmu se stále pravi
delně setkávají, bez zatrpklosti
líčí otřesné zážitky. Jejich děti
vyrůstaly v dětských domo
vech, atd. atd. Při životě je
držel jejich optimismus.
Jízdárně Pražského hradu
byla otevřena ke stému
výročí Julia Mařáka výstava je

Z

v

OZNÁMENÍ

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

1. Osoba, která utrpěla zranění před 12. 11. 1997, a
2. je vážně zraněna
může podat “Common Law” žádost na odškodnění
pouze do 30. prosince 1999 (toto ruší předchozí
stanovenou dobu (6 let) na podání žádosti ode dne
zranění. Po tomto datu nelze žádat odškodnění za
žádných okolností.
Jestliže se toto rozhodnutí vztahuje na vás a přejete
si podat žádost o odškodnění je nutné postupovat
rychle. Předsoudní postup je složitý a časově
náročný. Poslední den, kdy soudní žádost může být
podaná je 30. prosince 2000.
Další informace podá
Petra Moravek tel: 9793 7676

ho prací. Byl to kouzelný lesů
pán a v českém umění stále
zastává místo velkého roman
tického krajináře. K Mařákovým
obrazům jsou také připojeny ty,
které tvořili jeho žáci nebo
souputníci. Byli to znamenití
milovníci a pozorovatelé příro
dy a vyznavači čistého umění.
Anglii vyšel v nakladatel
ství Bloomsbury životopis
českého prezidenta - Václav
Havel, politická tragedie o šesti
dějstvích. Autorem je austral
ský rodák John Keane, kniha
získala příznivý ohlas, ovšem
titul knihy mne neuspokojuje a
přivádí mne do rozpaků. Na
politice české republiky nevi
dím nic tragického, někomu se
mohou zdát takovými některé
momenty Havlova života, havlobijci dávají až neracionálně
prezidentovu soukromému ži
votu přílišnou důležitost.
České republice se dostaly
v první polovině roku do
oběhu poměrně zdařilé padělky
pětitisícových bankovek, jde
údajně o produkci odborníka,
ale nikoliv špičkového. Policie
dosud penězokazcům nemůže
přijít na stopu, nejvíce pa
dělaných bankovek se objevilo
na Moravě.
aul Craw, který byl v pat
náctém století jako heretik

v

v

p

advokátní kancelar

- hymans solicitors

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

* Family/Business Trusts

* 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

upálen ve skotském St. Andrews, byl vlastně Pavel Kra
vař, husita ze Slezska. Zemřel
tam s mosaznou koulí vraženou
do úst, aby nemohl promluvit k
lidem. Uvažuji, kolik českých
turistů, kteří dnes z ČR proudí
do Skotska se pokusí tam
tqjjoto našeho mučedníka uctít.
České a slovenské vel
vyslanectví ve Washingto
nu uspořádala k 10. výročí
listopadových událostí koncert,
na kterém vystoupila česká
skladatelka, zpěvačka a hous
listka Iva Bittová. Doprovázel ji
tam na klavír Marián Varga a
pak Škampovo kvarteto. Ame
rický tisk o tomto koncertu refe
roval v superlativech. Při udě
lování Bílých Ivů prominentním

NA ZAKÁZKU
Jiřinka, vyzdobí Vám okýnka.
Kvalitně ušije, záclony a
závěsy austrians romans.
|
Pelmets na míru
vyrobí a usadí.
Volejte kdykoliv na tel:

9809 1826
N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES
OPRAVY A ÚDRŽBA
Ledniček, praček, sušiček, myček
nádobí a ostatních průmyslových
a domácích spotřebičů.

IVO NOVAK

světovým státníkům, kteří se
podíleli na likvidaci berlínské
zdi (Thatcherová, Kohl, Gorbačov, Bush, Walesa, či Mitterand
in memoriam) na Pražském
hradě, byl slavnostní ceremo
niál doplněn dvacetiminutovou
skladbou Ivy Bittové Quatuor
por Cora. Skladatelka sama
zpívala za doprovodu Škampova kvarteta. Její hlas pro
půjčoval smyčcům pátý hudeb
ní nástroj, všichni dohromady
dosahovali nekonvenční, oje
dinělý a razantně účinný efekt.
Dodávám, že Bílým Ivem měl
být také dekorován Jan Pavel
II, jeho úloha v naleptání
východoevropského komunis
mu je'všeobecně známá. Jen
několik dní před sametovou
revolucí v listopadu 1989 byla
ve Vatikánu papežem beatifikována Anežka Česká za pří-
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tomnosti tisíců poutníků z
republiky a tento moment se
uznává za vlastní začátek
zhroucení partajní diktatury v
tehdejší ČSSR.
iž jsme se zmínili, že v
Praze vyšly memoáry
známého pražského a po
únoru 1948 newyorského
restauratéra Jaroslava Vašaty Živůtek byl krásný. Český
tisk tuto knihu příznivě hod
notil, ozval se ale polemický
hlas, že Vašata popis své
úlohy v protinacistickém od
boji silně přehnal a že do
konce jeho chování za pro
tektorátu bylo hanebné. Kdy
by to tak skutečně bylo, ztěží
by Vašata mohl mezi své
přátele počítat antinacisty a
exulanty Ivana Herbena, Vla
dimíra Krajinu, Rafaela Ku-

J

K PRONÁJMU
Zařízená chalupa na Šumavě
(6km od Strakonic).
Ubytování pro 6 osob. Velká,
dobře udržovaná zahrada.
Dobré spojení do Prahy a do
okolních měst.
Veškeré informace obdržíte na
tel: 54 681 686

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

BOHEMIA TRAVEL

13 Gifford Avenue,
Ferntree Gully

Přejeme všem svým klientům krásné vánoční svátky

MOBILE: 0407 369 211

a hodně zdraví a spokojenosti v příštím roce a novém tisíciletí

Shop: 9758 8854

PRAGUE CAKES
jemné české
pečivo a zákusky

Otevřeno denně
od 8.30 do 5.30,
mimo pondělí a úterý.
31 BLUFF ROAD,
BLACK ROCK
TEL: 9589 0110 MEL: 85-K4

Bohemia /f'
fŘA VEL
Eva Jančíková a Jiří Sedláček
311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, Fax: 03 9544 1933,

AH: 03 9801 2796.
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW

belíka, Ferdinanda Peroutku,
Karla Steibacha či Petra
Zenkla. Odsuzující kritika bez
důkazů nemá smysl.
akouský katolický publi
cista Heiner Boberski má
ve Vatikánu dobré kontakty,
nyní vyšla jeho kniha analy
zující šance význačných kar
dinálů k usednutí na papežský
stolec. Konkláve volící papeže
není demokratický orgán, na
prostou
většinu
dnešních
kardinálů ustanovil Jan Pavel II,
tím také předem ovlivnil volbu
svého nástupce. Pro nás zají
mavé je to, že jednu z
největších vyhlídek by měl
pražský arcibiskup, kardinál
Vlk. Velký háček je ale v tom,
že dva slovanské papeže za
sebou katolický svět těžko bude

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

chtít. Afrika dnes hraje globálně
velkou úlohu a tak se v kulo
árech šeptá o Nigerijci jménem
Arinze, že by mohl být příštím
papežem, také Brazilec Neves
by četným kardinálům z Třetího
světa vyhovoval. Italové se
ovšem tak snadno nedají.
isidenti jsou placeni ze
západních centrál - to bylo
oblíbené estébácké heslo a
obehraná písnička Rudého
práva. Barbara Dayová napsala
tímto se zabývající studii nyní
přeloženou do češtiny pod
titulem Sametoví filosofové.
Podzemní univerzita v Česko
slovensku a role Vzdělávací
nadace Jana Husa v letech
1979-1989. Vydalo nakladatel
ství Doplněk v Brně, 1999, str.
288, Kč 169. V knize je

jmenováno na tisíc osob a jejich
činnost související s podporou
disidentského hnutí. Člověk
žasne, kolik údajů se autorce
podařilo soustředit.
žádném spiknutí před 17.
listopadem 1989 nemají
historici jediný důkaz. Neprav
děpodobná je také pozdější
dohoda o pardonu pro komunistické předáky - říká
ředitel Ústavu pro soudobé
dějiny v Praze Oldřich Tůma.
„Když se na události podíváte v
delší časové perspektivě - jaký
byl režim, jak fungovaly jeho
mechanismy, jak fungovalo mi
nisterstvo vnitra, jaká byla opo
zice, jak se vyvíjela nálada
veřejnosti - tak ty události
dostanou trochu jiný význam.
Zapadají do nějakého poměrně
logického výkladu, kde
pro nějaké spiknutí a
pro předem připravené
plány není ani místo,
ale ani žádné doklady.“
nakonec - miku
lášská nadílka v
melbournském
Národním domě se
vydařila, sál byl plný,
koš Mikuláše také,
starosta rozdával dárky
seč mu síly stačily,
anděl asistoval, ale
čerta nepřetrumfli, moje
vnučka
se
hrůzou
dosud třese a slibuje,
že bude jen hodná. Tak
uvidíme.
IP.

O

A

CIZÍHO - CHOVEJME $E k NIM
/W* OBRPVSKEJ
Z M^ť'íHfELlGEHcE-

Krajanská dobrovolná
svépomoc
- potřebujete-li jakékoliv
informace či praktickou
pomoc, volejte na čísla:
Eva Jahodová - mobile:
0412 604 935 (večer)
Kamil Burian - 9807 3481
Pomoc je důvěrná, žádné
dotazníky se nevyplňují.

COOL

ZOŇĚÍ

REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce, prodej
chladících zařízení

Petr V. Kubásek,

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

/fy.
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

DENÍK

22/11 Šest a půl tisíce lidí si v
sobotu večer připomnělo na
Václavském náměstí v Praze
desáté výročí pádu komunismu
24/11 Policie zatkla bývalého
ministra financí Iva Svobodu a
jeho poradkyni Barboru Snopkovou, jsou viněni ze zprone
věry, tak zvaného tunelování
24/11 Ústečtí zastupitelé
rozhodli zbourat zeď v Matiční
ulici a vykoupit rodinné domky
24/11 Úřad pro dokumentaci
zločinů komunismu znovu žalu
je někdejšího komunistického
pohlavára Karla Hoffmanna z
velezrady - Hoffmann nechal v
noci z 20. na 21. srpen 1968 na
popud cizí moci vypnout
rozhlas
25/11 Miloš Zeman a Mikuláš
Dzurinda podepsali v Bratisla
vě dohodu o společném po
stupu při dělení majetku po
federaci, Praha předá Sloven
sku zlato a odpustí mu dluh ve
výši 27 miliard korun
25/11 V Matiční ulici v Ústí nad
Labem byla zbourána proslulá
zeď
25/11 Bývalý ministr financí Ivo
Svoboda a jeho poradkyně

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

Barbara Snopková jsou ve
vazbě ve věci tunelování
továrný na kočárky
25/11 Důvěra ve vládu dosáhla
historického minima 19 procent
26/11 Jiří Kolář a Václav
Grulich se domnívají, že není
možné aby kompromitovaní
policisté byli ve vysokých
funkcích - řekli to v souvislosti
s minulostí Jana Brajera, který
velel pendrekářům při
"Palachově týdnu" před deseti
lety a nyní by se měl stát
šéfem pořádkové policie
26/11 Herec Jiří Wimmer je ve
Vojenské nemocnici se střel
nou ránou do hlavy, podle TV
Nova se pokusil o sebevraždu
29/11 Gunter Verheugen vy
zval v sobotu v Brně českou
společnost, aby projevila
"národní ctižádost" při snaze o
vstup do EU
29/11 U Jindřichova Hradce byl
nalezen štříbrný poklad z doby
husitských válek
29/11 O víkendu se konala u
Slavkova replika krvavé bitvy,
v níž zvítězil Napoleon nad
koaličními vojsky
30/11 Osm tisíc lidí se zúčast
nilo zádušní mše za Josefa
Luxe v katedrále svátého Víta
na Pražském hradě, mše se
zúčastnily politické špičky v
čele s prezidentem, zúčastnil
se i slovenský premiér
Dzurinda
30/11 Mistr Európa Egon
Lánský podal demisi, premiér ji
prezidentovi pravděpodobně
předá ve středu
1/12 Představitelé firmy
Agroplast, která pašovala vo
jenský materiál do Koreje, se
skrývají v Rusku; to na ně
nevydalo mezinárodní zatykač
2/12 Jan Ruml odstoupil z
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postu předsedy Unie svobody,
neboť cítí odpovědnost za
politickou situaci
3/12 Zaměstnanci brněnského
Zetoru v pátek obdrželi druhou
část 60% mzdy za měsíc září,
kterou měli původně dostat už
30.11.
6/12 V sobotu byl vypraven
na stanici Dobrá na Frýdeckomístecku vlak vezoucí do
Vatikánu vánoční strom
8/12 Česká republika uzav
řela při jednání o vstupu do EU
kapitolu "volný pohyb zboží", je
to desátá ze třiceti kapitol a tím
se dostává v počtu uzavřených
kapitol na druhé místo po
Kypru
10/12 Ministr zdravotnictví Ivan
David podal Václavovi Havlovi
rezignaci, stěžoval si, že
někteří funkcionáři ČSSD tlačili
v tomto směru na premiéra a
navíc si stěžoval, že nikoho
nezajímala jeho zpráva o stavu
zdravotnictví
10/12 Vladimír Železný, který
kritizoval Českou televizi za
uvedení Majora Zemana, pustil
do TV Nova do poradu Kotel
předsedu mimoparlamentní,
evidentně extrémistické
ultrakomunistické strany
Miroslava Štěpána
11/12 Václav Klaus napsal
Milošovi Zemanovi dopis
vybízející k zásadnímu řešení
politické situace u nás, je však
krajně nejasné, jak by toto
řešení mělo vypadat, neboť
výzva k "silné vládě" nabízí
několik řešení rébusu
11/12 Vyděrači podle deníku
Právo vydírali letos v létě
Jaromíra Jágra, údajně na
domek Jágrových rodičů stříleli
a hodili přes plot zápalnou
láhev
11/12 Brněnský soud uznal, že
tři obvinění estébáci psychicky
i fyzicky týrali disidenty, avšak
propustil je, protože činy jsou
promlčeny - ÚDV prý podal
žalobu pozdě

10 hwart

OPAL GALLERY

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.

BLUEBERRIES U-PICK BORŮVKY

FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE AUSTRALIAN ARTWORK

Lot. 2 Henderson Road,
WANDIN NORTH 3139

TAX FREE

192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000
Ph: 9650 2727; Fax: 9650 4001

Na návštěvě v Melbourne?
Zajděte k nám na Collins Street.
Austrálie je proslulá svými opály
i perlami. Máme opravdu velký
výběr. Také klenoty a australské
umělecké předměty pro každý
vkus i kapsu.
Těší se na Vás
(a novinky z domova)
Monika a Jarka

Otevřeno od 29. prosince 99
do února 2000,
od 9 do 5 hodin, mimo
pondělky a úterky.
Před návštěvou vždy
telefonujte na

>

0359643303
MELWAY 119 G:9

SUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS' SUPPLIES

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

nová česká cukrárna

otevřeno denně mimo neděli a pondělí
Shop 18, Mountain Gate Shopping Centre,
Ferntree Gully Road, Ferntree Gully
Telefon: 9758 6100

BENTLEIGH PAINT SPOT

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 i

7
+
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Těšíme se na shledanou v únoru
2000

NOVÝCH PÁDŮ
ČEŠTINY
Kdo - co? (nominativ)
Koho - čeho-čí? (genitiv)
Komu - čemu? (dativ)
Koho - co? (akuzativ)
Oslovujeme, voláme!
(vokativ)
6 O kom - o čem? (lokál)
7 S kým - s čím (instrumentál)
1
2
3
4
5

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kdo s koho? (korytativ)
Kdo - jak? (buzerativ)
Koho - kam? (deliminativ)
Kdo - koho? (likvidativ)
Jak na koho? (intrikativ)
Komu - co? (podmazativ)
Co za co? (korupcionál)
Jak komu? (protekcionál)
Kdo s kým? (kopulativ)
Co na co? (prezervativ)

I

Odstřihněte a pošlete s Vaším
| příspěvkem na:

i Sokolský list:

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

| Národní dům:

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

1

| Jiné dary:

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

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

I Číslo domu a ulice:

Přeji si potvrzení příspěvku
(§)ne

®ano,

nehodící se, škrtněte

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

vart
Milan DROBNÝ
český zpěvák
v Národním domě
29. ledna 2000 v 8 hodin večer
Vstupné $ 20,Vstupenky u dveří před představením
Äfef.”

Silvestr 1999

v Äárodníni domě

Začátek v 7 hodin večer
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497 Queensberry Street
North Melboume 3051
AUSTRALIA

REGISTERED BY AUSTRALIA POST

PP 340742100052

