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

Pomník na chodníku
Pod rampou Národního muzea v Praze je umístěn
bronzový kříž se jmény Jana
Palacha a Jana Zajíce.
Odkaz obou studentů
připomíná pomník pod Národ
ním muzeem na Václavském
náměstí v Praze, ze zvlněné
dlažby chodníku se vynořuje
bronzový kříž. Tato netradiční
plastika byla na začátku tohoto

Kdo vydělá
na prodeji
Národního domu
Z několika stran jsem se
dozvěděl, že Národní dům bude
prodán a čtyři osoby si na tom
namastí kapsu. Zajímá mě to.
Mohl bych být jednou z nich.
Navrhl jsem, aby tato záležitost
byla projednána na mítinku,
dříve schůzi, výboru Sokola
Melbourne, abych měl jistotu
kolik
vydělám.
Záležitost
zániku organizace a převedení
jejího majetku je v Constitution
of Sokol Melbourne Inc 1998 :
§ 3« b:
Any and all assets remaining
after full settlement of all just
debts and liabilities incurred by
the Sokol Melbourne Inc. shall
be disposed of by transfer to
some other institution or organi
zation having similar objects to
those of the Sokol Melbourne
Inc. which has, in its constitu
tion, a rule or paragraph pro
hibiting the gift of transfer of its
assets to one of its members or
Pokračováni str. 2

únor 2000
ročník XI

Pohřeb Jana Palacha

roku odhalena 31 let po hrdin
ském sebeupálení Jana Pala
cha. Jan Zajíc ho následoval o
pět týdnů později. Brožový kříž
se jmény obou studentů je
umístěn přímo na místě, které
si Jan Palach vybral ke své
oběti. Památník odhalil staro
sta Prahy 1 Jan Buergermeister
spolu se zástupci Společnosti
Jana Palacha ze Všetat (Pala
chová rodiště) a společnosti
Thimm, která se podílela na
nákladech vybudování pomní
ku, stál 435 tisíc Kč.

Podle Antomka Vrby,
člena společnosti Jana Pala
cha, by pomník měl být morální
výzvou na současnou politiku a
její představitele. “Jak žit v
pravdě, v poctivosti a s ohle
dem na zájmy celého národa”
řekl. Hlavni pohnutkou Pala
chová sebeupálení bylo právě
smíření tehdejších politických
bonzů s okupací Českosloven
ska vojsky Varšavské smlouvy
v roce 1968. “Myslím, že čin
nebyl jen protestem proti
okupaci. Byl namířen předev
ším proti tomu, že se národ a
především političtí předáci s
okupací již smiřovali. To Pala
cha tížilo nejvíce” uvedl Vrba.
Jan Palach zemřel v
nemocnici tři dny po svém
sebeupálení. Bohužel jeho oběť
žádné změny ve společnosti
nevyprovokovala. Proto ho ná
sledoval Jan Zajíc. Ve sklepě
domu číslo 32 na Václavském
náměstí se napil kyseliny, aby
nemohl křičet, zapálil se a chtěl
vyběhnout na náměstí. V tom
mu zabránil kolem procházející
policista Zatlačil ho zpět do
domu, kde Zajíc zemřel.
Památník vznikl podle
návrhu výtvarnice Barbory Ve
selé a architektů Č. Housky a J.
Veselého. Jejich návrh, bronzo
vý kříž na dvou mohylkách,
vyhrál veřejnou soutěž. Poloha
ležícího kříže naznačuje směr,
kterým hořící Palach běžel.
Monument působí střídmě a
neokázale, beze sporu však
silně emocionálně.
Jan Palach (11.8.1948
- 19.1.1969), student Filozofic
ké fakulty Univerzity Karlovy,
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zamýšlel vyburcovat občany
ČSSR z letargie. Napsal v do
pise na rozloučenou “měl jsem
tu čest vylosovat si jedničku a
tak jsem získal právo nastoupit
jako první pochodeň”. Krajany v
Melbourne bude zajímat, že
mezi námi, v australském exilu,
žila Palachova teta a bývalá
velvyslankyně v Austrálii MUDr. Moserová-Davidová, dokud
působila v českém zdravotnic
tví jako specialistka na spáleni
ny, Palacha po jeho upálení
ošetřovala a byla u něj, když
zemřel.
Jan
Zajíc
(3.7.1950
25.2.1969), student posledního
ročníku průmyslové školy že
lezniční v Šumperku, se upálil
poté, co čin Jana Palacha
nesplnil svůj účel. Ve svém
dopise na rozloučenou napsal :
„M moje pochodeň zapálí vaše
srdce a osvítí váš rozum ....
Umřel jen ten, kdo žil pro sebe!“

Generální konzulát České republiky: 500 Colllns Street, Melbourne

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
subscribers.
Stanovy Sokola Melbourne
Inc. jsou psány v angličtině,
protože sdružení Čechů a
Slováků ve Viktorii podléhá
australským zákonům a jeho
stanovy musí být schválené
státním úřadem. Z §38 b. je
však jasné, že majetek Sokola
Melbourne Inc. přejde do rukou
obdobné
organizace jejíž
stanovy nedovolují rozdělení
majetku několika vyvoleným.
Majetek musí být znovu převe
den na jinou organizaci se ste
jnými stanovami. Tedy, až or
ganizace Čechů a Slováků ve
Viktorii zanikne, její majetek
bude předán Slovenskému
domu v Lavertonu nebo některé
z polských organizací atd. Tedy
na mne, jako obvykle, nezbude.
Účastníci srpnové Valné
hromady, tedy ti, kteří skutečně
rozhodovali o zániku nebo bu
doucnosti Národního domu jsou

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

terčem autorů pomluv podvod
níků jejichž jediným zájmem je
pošpinit nebo rozbít organizaci
Čechů a Slováků ve Viktorii.
I druhá projednaná záleži
tost je vázaná na zákony. Týká
se zákona Liquor Licensing Victoria, podle kterého získal
Národní dům oprávnění k
prodeji alkoholu (Club Licence
Restricteď). Zákon zakazuje
požívání nápojů do Národního
domu donesených zvenčí.
Pokuta za porušeni tohoto
zákona je stanovená ve výši
2000 dolarů. Přes všechnu naší
snahu není podmínka tohoto
zákona dodržována. Sokol má
jako obvykle dvě možnosti:
a) Zrušit licenci
b) Pokračovat v prodeji nápojů
Pokud bychom zrušili li
cenci, každý by si přinesl svoje
pití a skleničky, po zábavě by
zase obojí odnesl. Na Silvestra,
kde 115 návštěvníků utratilo

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

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

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 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

• MU Dr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz

Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři

RINGWOOD
Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.

známky, mince, medaile,
řády a vyznamenání,
zlato & stříbro,
porady a ocenění zdarma
Prodejní doba:
Pondělí - středa, sobota, neděle 10-6
Čtvrtek 10-7, pátek 10-9

9873 3016
Pondělí-Pátek
Sobota

8:30-20:00
9:00-13:00
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544 dolarů (4,75 na osobu), by
každý ušetřil $ 2,40. Suma,
která stojí za zamyšlení.
Přes všechnu snahu, fi
nanční podpora krajanů nestačí
pokrýt výdaje Národního domu.
Musíme jeho prostory pronají
mat. Proto se výbor Sokola

rozhodl nadále využívat výhod
Club Liquor Licence, prodávat
nápoje a také bezpodmínečně
dodržovat podmínky. Proto v
budoucnosti bude každý, kdo
poruší zákon o prodeji nápojů
tím, že si přinese vlastní pití,
požádán aby složil zálohu na

zaplacení pokuty nebo opustil
budovu Národního domu.
Na závěr jsme projednávali
ságu stavby výtahu a jako
všichni ostatní doufáme, že
bude v provozu co nejdříve.
Pavel Pospíchal

ODTUD A ODJINUD

městečku Schoenbeck, tam
uloženy na hranici dřeva, polity
dvaceti litry benzinu a spáleny.
Popel byl z mostu u Biederitzuz
vysypán do říčky Ehle.
o čtyřech měsících tréninku
v Austrálii se vrátil do ČR
kanoista MUDr Lukáš Pollert,
držitel zlaté a stříbrné medaile
ve vodním slalomu. Na letošní
Olympiádu se připravoval v
Penrithu, kde také pracoval na
kardiológii místní nemocnice.
Po příletu do Prahy prohlásil, že
Penrith Je díra a nic tam není“.
Život v Austrálii si ale chválil, i
když mu v Penrithu někdo
ukradl auto, které bylo později
nalezeno. Nechal jej pak na
letišti, nechal je odemčené i s
klíčky, po krádeži mělo auto
ještě rozbité okénko.
Dvě
hodiny po Pollerrtovu odletu
přistál v Sydney další český
vodák, Stanislav Ježek, který si
dvacet let starého nissana
převzal. Jakmile skončí v

Austrálii trénink, auto bude
používat další český sportovec
David Jančar a pokud se auto
nerozpadne, Pollert si jej
převezme v dubnu, kdy opět do
Austrálie přijede.
mělecká skupina PODE
BAL uspořádala v pražské
Špálově galerii výstavu nazva
nou „Malík urvi“. Na velkoploš
ných rastrovaných fotografiích
jsou zobrazeni náhodně vy
braní bývalí členové a funkci
onáři KSČ a spolupracovníci
StB. Tato výstava zatřásla
českým veřejným životem.
Pokusil jsem se dešifrovat
záhadné terminy - skupina se
snad nazvala podle francouz
ského výrazu „Pean de balle“,
což bych přeložil „houby“,
„starou bélu“ a jinými méně
slušnými výrazy, „Malík urvi“
čtu „malí kurvi“
atolíci na celém světě byli
vzrušení zprávou, že Něm
ci požádali Jana Pavla II., aby

a melbournském letišti byl
zadržen pašerák, který v
sáčku na svém těle se pokouše!
ilegálně převést do Rakouska
třicet gekonů (ještěrek). Ces
toval na pas České republiky.
kolo Hitlerovy smrti pano
valy více než půlstoletí do
mněnky a spekulace, kam se
poděly ostatky jeho těla. Ne
dávno zpřístupněné archivy
ruské tajné služby vnesly světlo
o osudu Adolfa Hitleta a jeho
družky Evy Braunové. Ruští vo
jáci našli v květnu 1945 ve vůdcovském bunkru pod budovou
berlínského říšského kancléřství téměř úplně spálené ostat
ky, prokázalo se, že šlo o
Hitlera, příčinou smrti byla
otrava cyankali. Do roku 1970
byly ostatky zakopány u Mag
deburku, šéf KGB Jurij Andro
pov si vyžádal souhlas Leonida
Brežněva a za přísného utajení
byla ostatky převezeny k
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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

4

vart

odešel ze zdravotních důvodů
na odpočinek. Během dvoutisícileté historie katolické církve
abdikoval pouze jeden papež,
ve středověku. I v české kato
lické církvi jsou problémy,
rozdělila se na tradiční kon
zervativní křídlo a na kněze a
věřící, kteří se domnívají, že
církev by se měla pustit na
cesty odpovídající dnešnímu
světu. O tom také svědčí to, že
pokrokovému knězi, dominikánu dr Odilo Štampachovi po
vyloučení z řádu hrozila
exkomunikace, raději přestoupil
do Starokatolické církve.
roce 1996 vyšla v praž
ském nakladatelství Vyše
hrad z němčiny přeložená kniha
libereckého rodáka Otfrieda
Preusslera Útěk do Egypta přes
království české. Tento román
obsahuje velmi mnoho osob
ního a také z historie autorovi
rodiny, pokouší se vylíčit ze
jména dobré vztahy mezi Če
chy a Němci. Spisovatel si
získal světové uznání zejména
svými dětskými knížkami, např.
Malá čarodějnice byla přelo
žena do padesáti jazyků a
dosáhla celkového nákladu 40
milionů exemplářů. Jde o po
vídání o českém strašidle.
editelka Moravské galerie
se jmenuje Kaliopi Chamonikalasová, jde o počeštěné
řecké jméno. Nezní to hezky a
my, kteří žijeme v anglicky
mluvícím světě víme, že to
není problém jenom této paní
ředitelky. Násilné počeštěná
příjmení by měl odstranit nově
připravovaná zákon v ČR.
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Advokátní
kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 300
Fax 03 9629 1311
Tel: 03 9629 6196

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

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
Přechýlení koncovkou - ová
bylo nařízeno bolševickým
zákonem. Vládní návrh novely
umožní národnostním menši
nám používat příjmení také ve
formě, které neodpovídá české
mluvnici. Ku podivu ale, na
české manželky cizinců se tato
změna nebude vztahovat,
pokud se žena přihlásí k české
národnosti, zůstane jí koncovka
-ová.
lednu napadlo v republice
tolik sněhu, že došlo k
uzavření mnoha silnic včetně
dálnic, došlo k mnoha haváriím.
Na Vsetínsku klesla teplota na
-27,1C, na Bruntálsku bylo
naměřeno -26.12C, na Kruš
ných horách a na Šumavě
kolem -25 stupňů a na Plzeň
sku byli na tom lépe - jenom
22 pod nulou I
řipravuje se změna české
ústavy zejména ve způsobu
jmenování vlády, rozpuštění
sněmovny, pravomoci prezi
denta, pravomocí vlády, šíře
imunity a mandátu zákonodár
ce. Již letos se má oslavovat
17. listopad jako den volna a
státní svátek. Tím dochází k
ocenění přínosu mladé ge
nerace, který spojuje toto da
tum jak v roce 1939, uzavření
českých vysokých škol nacisty,
a v roce 1989, iniciativa české
mládeže při odstranění totalit
ního systému.
arel Gott byl moje noční
vysoká škola“ napsala do
svých memoárů jeho bývala
milenka Marika Sorosová.
an Stiess, předseda Fondu
národního majetku, odstou
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pil z funkce, když se prokázalo,
že se do tohoto postavení
dostal pomocí falešného lustračního osvědčení, stále ale
tvrdí, že s StB nespolupracoval.
Tedy opět “já nic, já muzikant“.
Potřební, avšak nemilovaní tak mohu definovat přístup
Čechů k cizincům. Odrazí to
také nový cizinecký zákon a
vydávání víz, což zamezí nebo
velmi zkomplikuje mnoha cizin
cům přechod českých hranic.
Začátkem února probíhal v
Praze veletrh cestovního ruchu
a zákony téměř znemožnily
Australanu M. Webberovi, ře
diteli londýnské kanceláře Holiday World vstup do České
republiky. Žadatel, v Anglii žijící
Australan, podle nového záko
na musí o vízum žádat v
Sydney. „No comment“ se nyní
říká v Praze.
dysi jsem komusi před
stavoval mého přítele Mir
ka Kovaříka jako inženýra, vy
studoval v Praze elektroinženýrství. Ohradil se a když prý
ještě s tím inženýrem vyrukuji,
bude o mně rozhlašovat, že rád
půjčuji moje knihy. Takže mi
nezbývá, protože vlastní knihy
nerad půjčuji, zde dát na
vědomost, že Mirek a Eva
Kovaříkovi oslavují tento měsíc
zlatou svatbu. M. Kovařík pů
sobil na oddělení termody
namiky při CSIRO a Eva se o
něj a děti stejně úspěšně
starala. Blahopřejeme!
IP
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J

ÚDRŽBA A OPRAVY

ŠVADLENA
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
Zdenka Fantlová-Ehrlichová

CESTA DO NĚMECKA
V prosinci 1999 jsem navští
vila Berlín a Výmar, kam mne
pozvalo nakladatelstrví, které
vydalo moji knihu In der Ruhe
liegt die Krafí - sagte mein
Vater, je to překlad mé původní
české verze Klid je síla, řekl
tatínek. Nakladatel chtěl, abych
se osobně představila čtená
řům a německému publiku vů
bec a řekla jim něco o tom, jak
jsem přežila pobyt v pěti
vyhlazovacích táborech v době
druhé světové války a jaká
zkušenost pro mne z té doby
vyplynula.
Na početně navštívené
přednášce v Berlíně se mne
starší pán dotázal, jak se nyní v
Německu cítím. Nevím, jakou
odpověď očekával, přiznala
jsem se, že nevidím žádnou
souvislost stím, co jsem prožila
před více než půl stoletím a
dnešním Německem. Žádnou
nenávist k Němcům nepociťuji,
samozřejmě stále si uvědomuji,
do jakého morálního marasmu
nacistické Německo upadlo,
kdysi velmi civilizovaná, kultur
ní a hospodářská země. Ten
člověk, který vznesl dotaz, na
moje slova reagoval: „Snad
bych si přál, aby jste nás nyní
opravdu nenáviděla". Osíovila
mne dále starší Němka, že
moje vyprávění na ni udělalo

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.

velký dojem a že ji velmi mrzí,
že nikdy nenašla odvahu se
zeptat svého dnes již zemře
lého otce, co si myslel o nacis
mu. Byl vedoucím funkcioná
řem v Hitlerově politcké a vše
mocné straně NSDAP. „Třeba
by vám o tom nic neřekl a
stejně víte, jak to všechno
dopadlo“ jsem této paní
odpověděla.
Zvláštní dojem jsem si od
nesla z Berlína. Anglo-americké nálety a ruská kanonáda
jej za války téměř úplně zničily,
byl znovu vybudován a stal se
opět evropskou metropolí. Jako
když vjede lidem po prožité
katastrofě do žil nová krev.
Všude jsem viděla pohyb,
dobrou náladu, energii, slušné
chování, ochotu a navíc - celý
Berlín dnes zase patří Němcům
a není již rozdělen žádnou zdí.
Před cestou do Berlína jsem
pobyla několik dní v Praze a
bohužel jsem neměla dojem,
že naše stověžaté hlavní město
patří Čechům, tak jak si pa
matuji z předválečných let.
Zdálo se mi, že Prahu ovládli
cizinci a turisté, cizí firmy platí
dobře, anglické nápisy na
každém kroku, do novinářské
češtiny se nepotřebně vedraly
anglikanismy, nebyla Praha
zaprodaná? Proč Češi již ne
zpívají My Prahu nedáme, radši
ji zbouráme ?
V Berlině jsem měla čas
pozorovat horečnou pracovní
činnost, zvláště v bývalém vý-
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chodním sektoru, staví se tam
domy, kulturní a
obchodní
střediska, dálnice, jeřáb na
každém kroku. Ve Výmaru jsem
se k takové prohlídce nedo
stala. Před očima jsem měla,
jak jsem tímto městem v lednu
1945 projížděla v nízkém va
gonu na přepravu uhlí, bylo nás
v něm nacpáno 120 děvčat,
každá na jedné noze, na druhou
tam již nebylo místo. Polovina
tuto cestu nepřežila, zahynula
ušlapáním a udušením. Vlak
zastavil na vedlejší koleji výmarského nádraží a po pěti
minutách se podél celého
dlouhého vlaku kupily hromady
těl těch, kteří nepřežili, ne
potřebné lidské odpadky a to
právě ve městě, které proslulo
svou vědou a krásným umě
ním.
Ve staré budově výmarského gymnasia na mne čekali
středoškolští studenti dychtiví
se něco dozvědět z nepěkné
epochy německých dějin od
očitého svědka, který zažil
„konečné
řešení židovské
otázky“ na vlastní kůži. Studenti
byli během besedy ukáznění,
respektovali přítomné profeso
ry, ke mně byli uctiví a jejich
otázky byly inteligentní. Neo
zval se ani jeden hlas, který by
vyjadřoval sympatie s Hitlero
vou beštiálni mašinérií nebo
obdiv k expanzivní válce. V
tomto roce budu v přednáš
kovém turné po Německu
pokračovat.

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

(Pozn. red.: Autorku tohoto
článku někteří čtenáři Kvartu
znají osobně,
přijela do
Melboume v roce 1949 a žila
zde více než deset let,
přestěhovala se pak do
Londýna, stále ale udržuje s
Austrálií přátelské styky).
IP.

6

vart

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

U LETECTVA
JE KRÁSNÉ
Tak nazval Evžen Kulic svou
vzpomínkovou knihu vydanou v
roce 1998 v nakladatelství Svět
křidel, str. 175 s fotografiemi.
Publikaci tohoto druhu vychází
nyní v České republice nemálo,
tato je pro nás ale pozoruhodná
tím, že její autor žije v Melboume, kam přijel s rodinou
někdy v osmdesátých letech,
patří tedy do t.zv. třetí emi
grační vlny. Kulic byl majorem
čs. socialistického letectva a
soudě podle obsahu jeho
vyprávění, patřil mezi elitní
letce a byl pověřován nároč
nými úkoly, kromě jiného pře
pravoval nejvyšší funkcionáře
pražského samoděržavi. A ti se
nesvěřili do rukou tak jen
někoho. Měl tedy důvěru.
A přesto zvolil život v exilu a
nemusím zde rozvádět, že přes
jeho výcvik a padesát seskoků
padákem, rozhodl se pro volný
pád. Z elitního a všelijaké výho
dy požívajícího vysokého důs
tojníka se přes noc stal exulant
bída čišící se nejprve ve vídeň
ském uprchlickém táboře a pak
se octnuvší v Melboume, kde o
jeho letové zkušenosti nikdo
neměl zájem. Kulic nám nabízí
nové téma. Totalitní režim ho

zdánlivě neutiskoval, nabídl mu
více než slušnou existenci a
obdiv znormalizované společ
nosti. Píši zdánlivě, protože
někde v jeho mysli se musela
zrodit myšlenka, že žije v
násilném, nemorálním, přísně
ohraničeném a reglementova
ném světě, kde za něj
rozhoduje někdo jiný. Jenom
když jeho helikoptéra se
dostala do fatálních nesnází a
začala hořet, věž přerušila
kontakt s tím, aby si poradil
sám.
Kuličovo zajímavé vyprávě
ní probíhá v několika plánech.
Je to jednak popis prostředí, z
kterého vyšel. Pak hovoří o své
touze se stát letcem a popisuje
výcvik. Stal se stihačem a pak
přešel na pilotování vrtulníků.
Kriticky pohlíží na některé
kolegy a nadřízené (Scotch
Whisky si překládali „skoč pro
whisky“, holdování alkoholu
údajně bylo mezi českými a
slovenskými letci nadměrné),
Zmiňuje se o balancování mezi
životem a smrtí bojových pilotů,
píše o příhodě a následném
vyšetřování, když z jednoho
vrtulníku se do etéru ozvalo “To
je tím, že komunisti jsou kurvy”
Dovídáme se tak o životě čs.
vojenských letců -cituji- od

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 odškodněni
pouze do 30. prosince 1999 (toto ruší předchozí
stanovenou dobu (6 let) na podáni žádosti ode dne
zraněni 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

patnácti jsme zavřený ve
vojenské kleci, kde strádání
trvá dvacet čtyři hodin za den,
sedm dní v týdnu ... nemůžeš
se utrhnout, abys večer přišel
domů, někdo ti uvařil kafe a ty
ses mohl třeba svalit na
kanape, prostě vypnout, nebejt
ve střehu, na chvíli na všechno
zapomenout jako kluci v civilu
a ráno zase plnej energie se jít
do práce zase na osm hodin
přetvařovat.
Kulic neváhá podrobně
popisovat „screening“, kterému
byl podroben západní rozvědkou po opuštění republiky a
jednáni na australském zastu
pitelském úřadě ve Vídni, když
žádal pro sebe, manželku a tři
děti povolení k azylu na pátém
světadílu.

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

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - HYMANS SOLICITORS

Criminal Law
Personal Injury
Workers Compensation

Trafic offences
Hearing Loss
Wills and Probates

Business Law
Liquor Licensing

Finance & Mortgages
Conveyancing (fixed prices)
Insurance Litigations

Family/Business Trusts

První porada zdarma
Česky mluvící právnická - Petra Moravek BEc.LLB.
Suite 31,3rd floor
88-90 Walker Street
Dandenong 3175

Telephone: 9793 7676
Facsimile: 9793 7585
Mobile: 019 420 738

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

Vysílání slovenského rozhlasu každou neděli v 22:00 na 93.1 FM
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Václav IV., český panovník
letech 1378 - 1419, bývá často
Vít Vaniček hodnocen jako málo schopný
panovník, takový, který ne
Autor je studentem kulturodokázal čelit náporu událostí a
logie na Karlově univerzitě
obtíží, a navíc který se místo
v Praze, únor 2000
vlády oddával
nadměrnému
pití, což jej nakonec přivedlo do
hrobu. Byl synem veleúspěšného otce, panovníka celoevrop
ského formátu, který po celá dlouhá léta spravoval české země
tak dobře, jako nikdo jiný dlouho před ním i po něm, který nese
od své smrti zaslouženě titul Otce vlasti.
Karel IV. koncem roku 1378 těžce onemocněl. Na císaře
římského, panovníka mnoha titulů a nebývalé moci, nakonec
dolehla lidská slabost. 20. listopadu 1378 v devět hodin večer
po dlouhých dnech plných utrpení zemřel ve věku 62 let. Své
země, jejichž rozlohu za svého panování zdvojnásobil,
přenechal teď svým synům. Prvorozenému Václavovi (nar.

Syn ořee

Vladimír Železný

RYBY (20.2.-20.3.)

- to je příklad

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

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

IVO NOVAK
13 Gifford Avenue,
Ferntree Gully

MOBILE: 0407 369 211
Shop: 9758 8854

PRAGUE CAKES
jemné české
pečivo a zákusky

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

bojovné ryby.
Ryba, která pluje
proti proudu, má
dl, ryba plujíd po
proudu je bez
dle. Je-li ryba
silni fanatická,
zachraňte se
útěkem.

Základní vlastnosti:
někdy tajuplný
někdy obětavý
někdyjemný
někdy citlivý
někdy charitativní
někdy snivý
někdy senzitivní
někdy nespolehlivý
často fanatický

Vladimír ŽELEZNÝ
*3. 3. 1945

BOHEMIA TRAVEL
Plánujete častovat?
Vše zařídíme
spolehlivě, rychle, za dobré ceny!

Bohemia

Třá 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
Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

1361) připadly Čechy, Slezsko, Dolní Lužice, Budyšínsko a později
i Lucembursko. Zikmund, jeho mladší bratr, získal Branibory, a
nejmladší Jan Zhořeleckou část Horní Lužice.
Mezi syny velkého otce nepanovala shoda. Už jejich charaktery
byly rozdílné: Václav inklinoval ke středním stavům a svou vlídností
a lidskostí si získával mnohé. Brzo se však u něj projevila jakási
zahálčivost a nestřídmost v požívání dobrých vín. Naproti tomu
Zikmund, jako by po otci zdědil vlastnosti, které Karlovi pomohly na
císařský trůn - přísnost, uzavřenost, a z toho plynoucí skvělé
schopnosti, ovšem draze vykoupené všeobecnou obavou, co by se
stalo, kdyby prvorozeným, a tedy vládcem, byl právě on. Jan byl
zhruba uprostřed obou bratrů, ale stál častěji na straně Václava.
Když se Václav musel ujmout vlády, nebylo mu ani 18 let.
Hned zpočátku projevil vladařské nadání i hospodářského ducha,
ale současníci měli ještě ve vzpomínkách stále příliš živý obraz
Karla. Tak se záhy na mladičkého panovníka valily odevšad žádosti
a potíže, které pro nedostatek zkušeností nemohl účinně řešit. Svou osobní moc si teprve budoval, a tak
mu zhoršená společenská i politická situace záhy začala přerůstat přes hlavu. Už před jeho usednutím
na trůn ve vedoucích kruzích církve došlo k otřesu, že kterého se sama církev dlouho nemohla
vzpamatovat. Zvolením protipapeže neitalskými kardinály ve Francii se římský papež Urban VI. dostal
do téměř neřešitelné situace - papežského schizmatu. Ani tak velký státník, jako byl Karel, by nedokázal
zapůsobit na církev, aby sama urychleně předešla politickým i prestižním škodám. Ani sebelepší vládce
nemohl přinutit duchovní hlavy církve a francouzského krále (neboť protipapež se stal jeho loutkou
v Avignonu), aby lépe předvídali důsledky své tvrdohlavosti v politické rozepři. Proto se Václav nezmohl
na nic jiného než na pouhou podporu jedné ze stran. Jako pravověmý katolík se postavil ve sporu
automaticky na stranu Říma. Papež Urban VI. byl ale zvolen pod tlakem ulice a o jeho kvalitách se dalo
s úspěchem pochybovat. Až r.1383, když francouzská diplomacie stále urputně bránila oprávněnost
Klimenta VIL, papeže v Avignonu, se Václav nechal přesvědčit rozumně znějícími argumenty přicháze
jícími ze dvora, odkud pocházel jeho děd, politická legenda středověku.
Jeho rozhodnutí mu dosti uškodilo: v německé říši, kde byl voleným králem, se falckrabě Ruprecht
a arcibiskupové začali stavět proti němu, v Čechách to bylo ještě horší. Jan z Jenštejna, pražský
arcibiskup (od r.1379), přívrženec Říma více než svého krále, se musel s panovníkem logicky dostat do
sporu. Dalším problémem se stala vlna moru, která se přehnala přes střední Evropu, a vyvolala
společenský a ekonomický kvas a konečně boj české šlechty o vliv na krále - tak vypadala krize ve
středověkých Čechách. Václav se nemohl opřít o nikoho, jeho bratr Zikmund byl proti němu a Jan byl
příliš slabý, aby mohl pomoc poskytnout říšskému králi, pánu střední Evropy.
Spor s Jenštejnem vyvrcholil nešťastnou aférou s generálním vikářem Janem z Pomuku, který
zemřel na mučidlech. Ani šlechta, která si v Čechách osobovala právo mluvit do vlády už odnepaměti,
nebyla s králem spokojena. Ze strachu před přílišnou rozpínavostí pánů totiž Václav obsazoval důležité
úřady toliko lidmi, kteří jemu samotnému vyhovovali - drobnými šlechtici, zemany a rytíři. To bylo pro
velké pány nepřípustné a proto dokonce internovali Václava na Pražském hradě a později i ve Vídni.
Tehdy mu pomohl proti vzpurné šlechtě bratr Jan, ale po jeho podivné smrti (1396) se jí Václav musel
podrobit.
Pokračování příští měsíc

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

ZONE

■ //v/wy

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

DENÍK
22/1 Úřad pro vyšetřování zlo
činů komunismu vyslýchal bý
valého ministra vnitra Lubomí
ra Štrougala, který je podezře
lý, že zastavil vyšetřování tří
zabijáků StB
22/1 Soud osvobodil vyšetřo
vatele StB Vladimíra Zavadilíka, který byl obviněn z mučení
vězňů v padesátých letech, byi
propuštěn pro nedostatek dů
kazů
22/1 Obchodní bilance České
republiky se oproti roku 1998
zlepšila o sedm miliard, na
exportu se nejvíce podílejí
podniky se zahraniční účastí
24/1 Vláda se rozhodla uvol
nit do roku 2002 nájemné, to
by mohlo zahájit trh s byty a
umožnit pohyb obyvatelstva,
vláda zároveň chystá příspěvky
na nájemné určené sociálně
slabým lidem
25/1 Vláda přijala návrh o na
vrácení majetku zabaveného
Židům nacisty, dále projevila
ne moc přesně vyjádřenou
ochotu ochraňovat svědky před
zločinci
25/1 Pokračuje trestní stíhání
Vladimíra Skoupého, šéfa Ná
rodní aliance, za to, že veřejně
prohlašoval, že za války nedo-

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

šlo k vyvraždění šesti milionů
Židů
27/1 Pobočky První pražské
družstevní záložny budou do
pátku uzavřeny, zdá se, že je z
ní vytunelováno přes sto
milionů
27/1 Bývalý nucený správce
Agrobanky Jiří Klumpar je vi
něn ze zpronevěry 25 miliard,
je vyšetřován na svobodě
31/1 Miloš Zeman se v Davosu sešel s Billem Clintonem a
americkou ministryní Madeleine Albrightovou, zdá se, že Albrightová vznesla námitky vůči
obchodním stykům ČR s protizápadním Iránem
31/1 Strážníci v Chebu začali
vybírat pokuty od zákazníků
zdejších prostitutek ve výši 500
Kč, i další příhraniční města
hodlají chebského příkladu
následovat
2/2 V dubnu se bude konat
soud s Liborem Novákem,
který má odnést odpovědnost
za podvody v účetnictví v ODS
Soud hodlá předvolat jako
svědky i Václava Klause a
Josefa Zieleniece
2/2 Úřad pro ochranu hospo
dářské soutěže zrušil veřejnou
soutěž na český pavilon na
světové výstavě v Hannoveru co kdybychom tam vystavovali
naši blbost, to by byl sukces!
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2/2 Opilý mladík v pondělí
večer vylezl na hodiny orloje
na Staroměstské radnici a chtěl
se pohoupat na jejich ručič
kách, museli ho sundat
policisté
3/2 Vláda rozhodla prodat
52% České spořitelny rakouské
Erste Bank, ministr Mertlík oznámil, že 19 utržených miliard
za prodej banky nevyrovná
náklady vynaložené na sanaci
ztrátových úvěrů spořitelny
3/2 Vláda se rozhodla uvalit
vízovou povinnost na Rusko,
Ukrajinu a Bělorusko
3/2 Ani senátor Richard
Falbr nepodpoří svým hlasem
změnu ústavy navrženou
Václomilem Klauzemanem
3/2 Předseda fondu národní
ho majetku Jan Stiess (ten co
předložil zfalšovaný lustrační
doklad) zvažuje trestní ozná
mení na Ivana Pilipa a Roma
na Češku ve věci zkrachované
Agrobanky
3/2 První pražská družstevní
záložna je pod nucenou
správou, neboť předseda
představenstva Martin Říha
odnesl peníze - je na něho
podáno několik trestních
oznámení
5/2 Policie odhaduje, že 200
tisíc cizinců u nás na černo
pracuje a čeká, že 60 procent
jich odjede dobrovolně - záro
veň se uvažuje o zvýšení kvót
pro pracovní místa z ciziny
7/2 V sobotu vykradli vilu

VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
TLAČOVÉ VYHLÁSENIE
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Canberre si dovoľuje
informovať, že vláda SR uznesením č. 1082/1999 z 8.12.1999
schválila jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátných
občanov Australského zväzu a Nového Zélandu. Toto opatrenie se
vztahije na štátnych príslušníkov Austrálie resp. Nového Zélandu,
ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky pri turistických a ob
chodných cestách nepresahujúcich devťdesat (90) dní a nadobudlo
účinnosti od 1. januára 2000.
Anna Tureničová
charé ď affaires a.i.

10 lít vart
Karla Gotta
8/2 Česká národní banka
nezruší desetníky a dvacetní
ky, ČNB popírá, že to bylo na
základě protestní petice hráčů
mariáše, kteří se báli, že s
padesátníky je hra moc drahá
a znamenala by zánik národní
české karetní hry
9/2 Bez práce je 9,8 procent
obyvatel a čeká se, že do mě
síce přestoupí desetiprocentní
hranici
12/2 Bývalý policista Jan Brajer obvinil filmaře Fera Feniče
"pro pomluvu", neboť záběry
soudruha Brajera který orga
nizoval pořádkové jednotky v
"Palachově týdnu" zařadil do
filmového dokumentu
Sametová noc
12/2 Od října roku 1994 nikdy
nebyly akcie na pražské burze
tak vysoko, od začátku roku
akcie stouply o třetinu
14/2 Někdejší mluvčí ÚDV
Tomáš Homof hodnotí navrá

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.
cení kauzy vlastizrady Milouše
Jakeše a Josefa Lenárta jako
důkaz toho, že orgány činné v
trestním řízení nestojí o
dořešení případu.
14/2 Padesát Romů se
popralo v centru Tábora s
policií poté, co dělali v noci
výtržnost v hostinci
15/2 Neznámý muž, zřejmě
Rus, napadl v Bruntále noviná
ře Davida Hartla - podle jeho
výkřiků to měla být pomsta za
Hartlovu novinářskou činnost
zaměřenou proti bývalému
estébákovi Zifčákovi, který v
Bruntále působí
15/2 Policie pochytala 10 Ru
sů, kteří unesli 13letou ruskou
dívku
16/2 Havel ocenil zrychlení
tempa v zákonodárném
procesu, následujícím po
kritice EU z loňského října
17/2 Čeští odborníci zřejmě
pojedou do Maďarska a
Jugoslávie napravovat

důsledky ekologické katastrofy
způsobené australskou
zlatokopeckou firmou, ministr
Kužvart odhaduje, že návrat do
stavu před katastrofou
15.2.2000 bude trvat pět let
17/2 Stát odkoupí od
Komerční banky problematické
úvěry ve výši 60 miliard tomuto rozhodnutí předcházela
abdikace dosavadního
generálního ředitele KB Jana
Kollerta
18/2 Podle IWM má
čtyřkoala nejvíce preferencí
(29%), následuje ODS (21,5%)
a komunistická strana (20%) té se příliv hlasů zastavil;
vládní socdem má 18% a unie/
lidovci (jednotlivě) mají po 13%
hlasů
21/2 V Praze se v sobotu ko
naly dvě nepovolené demons
trace - levicoví radikálové proti
Haiderovi, pravicoví ve pros
pěch Haidera

Zájemci o studium českého nebo slovenského jazyka
Česká republika stejně jako
Slovenská republika organizují
pro krajany ve světě kurzy
jazyků.
Kurzy češtiny v České repub
lice, kurzy slovenského jazyka
pro změnu ve Slovenské re
publice.
Zájemci o tyto kurzy napište o
bližší informace na zastupitel
ské úřady obou států.

ŠUSTEK

VEĽVYSLANECTVO
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

47Culgoa
Circuit
O 'Malley ACT 2606
Tel: 06 290 1516
nebo
SR 4217 5937 4447

BOHEMIA CAKES

DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS' SUPPLIES

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

M: 9557 4Í99, 9557 3893
FU: 9557 4924
378 Centre Rd. Bentteigh 3204

BEIMTLEIGH PAINT SPOT
nt

íjssaaataíss

GENERÁLNÍ
KUNZULÁT
ČESKÉ
REPUBLIKY
SYDNEY
69 Military Road
Dover Heights NSW 2030
Tel: 02 9371 0860
nebo
ČR 4204 432 1247

vart11

Knihovna |e otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní
dům otevřen. Více než 4000 knih na vybrání. Po přečtení vrafiel

OPAL GALL

Y

FOR OPALS OF DISTINCTION 4 FINE AUSTRALIAN ARTWORK

TAX FREE
192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

Ph: 9650 2727; Fax: 9650 4001

Na návštěvě v Melboume?
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

úterý 7. března:

Jak zabít Sekana
drama 1998

úterý 21. března:

Kam nemůže čert...
Hrušinský, Brodský, Sovák -1960
Začátek v 8 hodin, večeře před představením
VSTUPNÉ $ 2,-

I

Odstřihněte a pošlete s Vaším
| příspěvkem na:
| Sokolský list:
$......................

Přeji si potvrzení příspěvku
(S^ne
nehodící se, škrtněte

| Národní dům:

I

| Jiné dary:

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

I Změna adresy:
I
| Jméno:.........................................
Číslo domu a ulice:
L—__ — —---- — -

Předem děkujeme za podporu Kvartu a l!
Národního domu. Bez Vaší pomoci |
nemohou existovat.
»
Výbor Sokol Melboume lne. H

jediné, vystoupení v Melbourne a první v Austrálii
v sobotu 4. března, 8 hod. večer, vstupné $ 20,-

Jožka Černý
- král Moravy,
nejslavnější zpěvák lidových písní české republiky, který
prodal za minulá desetiletí několik milionů desek. Něk
teré písně v jeho podání se již staly legendou. Za tú
horu vysokú, Eště si já, Páslo dívča páva.
V jeho širokém repertoáru nechybí ani písně Karla
Hašlera jako Po starých zámeckých schodech.
Neobvyklý rozsah a nádhernou barvu hlasu J. Černého
obdivuje celý národ.

Karel Wárner
- Mistr basů,
zpěvák hudební skladatel, vyprávěč, kapelník, produ
cent a majitel velké gramofonové firmy vám zazpívá pís
ničky nejen z repertoáru divadla Semafor, ale i mnoho
dalších hitů, které ho tak proslavily. Jeho písničky zpí
vají Hana Zagorová, Karel Gott, Karel Černoch, Petra
Janů a jiní. Karel Wágnerje držitelem historického
československého i českého rekordu v prodeji desek.
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