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VÝTAH
JEV
PROVOZU
Po více než půlroční náma
ze je výtah konečně v provozu.
Připravovali jsme slavnostní
otevření s řadou důležitých lidí.
To bylo koncem listopadu, kdy
měl být podle kontraktu výtah
hotov. Další datum, počátkem
prosince, také nevyšlo a tak
před třemi týdny se se vši
tichosti začal výtah používat.
Dík patří všem, kteří se
zasloužili, dali svůj čas, peníze,
vědomosti a schopnosti ve
prospěch krajanské komunity.
Se zadostiučiněním teď mohou
sledovat kolika lidem toto ná
kladné zlepšení umožní na
vštěvovat Národní dům a žít
krajanským společenským ži
votem.
Pavel Pospíchal
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SOKOL MELBOURNE
497 QUEENSBERRY ST.,
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051

IMPULS 99
Před třičtvrtě rokem jsme se i
my zde v Austrálii dozvěděli, že že
jistá nespokojenost ve veřejném
životě České republiky vyvolala
vznik občanské iniciativy , kterou
její signatáři nazvali Impulsem 99.
Vydali prohlášení, které se zdálo
být opravdivé i když bylo poněkud
patetické. Vyjádřili starost o poli
tický, sociální, právní, eko
nomický a morální stav země, za
vázali se k práci jej změnit k lep
šímu a .vyzvali všechny občany,
aby tuto snahu s nimi sdíleli.
Program podepsali bývalí politici a
politologové, sociologové, kněží,
právníci, novináři. Většina veře
jných sdělovacích prostředku je
podpořila. Také my, Češi žijící
mimo republiku, jsme tuto inicia
tivu diskutovali a většinou s ní
souhlasili. Co se s touto akcí stalo?
Impuls 99, pokud je mi známo,
dosud
nepředložil veřejnosti
výsledek své práce. Proč asi ?
Očekával jsem, že signatáři se za
myslí, předloží návrhy a dojde pak
k veřejné diskusi. Doslechl jsem se
ale o jistých rozporech mezi sig
natáři a pokud k nějaké pozitivní
činnosti došlo, byla více méně uta

jena. Dokonce někteří signatáři se
stali „odbornými poradci“ další
iniciativy, výzvy Děkujeme, ode
jděte
!,
která
požadovala
odstoupení jistých představitelů
české politické scény.
Mám obavu, že Impuls99 dosáhl
během své spíše nečinnosti než
činnosti pravý opak svých záměrů
a nijak pozitivně se neprojevil.
Přiznám se, že nejsem schopen
vyjmenovat důvody, proč tento do
brý úmysl ztroskotal. Ovlivňování
veřejného mínění není snadná
záležitost a podle zkušeností, které
jsem nabyl v Austrálii, bývá spíše
dílem politických aktivistů a agitá
torů. Politolog či sociolog nemůže
být stranicky motivován nebo
dokonce angažován, to platí také
pro novinové, rozhlasové či tele
vizní pracovníky, pokud sledují
objektivní zpravodajství a komen
táře. Mám obavu, že Impuls 99 se
dostal do pasti vnitřních rozporů a
názorové či stranické řevnivosti.
Odpovědí na zkrachování podob
ných iniciativ by měla být nor
mální
a
slušná
občanská
společnost, které záleží na klad
ném a prosperujícím vývoji národa
a státu a tak blahu všech občanů.
Miloš Ondrášek
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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

ODTUD A ODJINUD

TABULKA SROVNÁVAJÍCÍ ČAS V MELBOURNE A ČR.
Připravena pro ty, kteří rádi či neradi telefonují tak, aby příbuzné či
přátele v republice budili ve tři ráno.

března platí ČR
Odletníkonce
čas. časové tabulce

ČR
ČR
ČR
Melbourne
Melbourne
letní
standardní
standardní
letní
standardní
čas
čas
čas
čas
čas
01
01
15
16
17
16
02
17
18
02
17
18
19
03
03
04
18
20
04
19
05
19
05
20
21
22
06
20
06
21
07
21
07
22
23
22
23
24
08
08
23
01
09
09
24
10
24
10
01
02
11
01
03
11
02
02
12
04
03
12
13
03
05
13
04
04
06
14
05
14
15
05
07
15
06
06
16
08
07
16
07
17
09
17
08
08
18
10
09
18
09
19
10
11
19
10
20
12
11
20
11
21
13
21
12
12
22
14
13
22
13
23
15
14
23
14
24
16
15
24
V případě, že v Melboume i v ČR je letní čas, jak se stane v době letošní
olympiády, platí sloupce standardního času pro obě oblasti.
Pro KVART sestavil M.K.

Peter Strich
Stamps & Coins
3rd Floor Myer Lonsdale Street, Melbourne
Phone: (03) 9661 2945, Fax: (03) 9661
2517
Email: pstrich@ozemail.com.au
www.ozemail.com.au/~pstrich
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v dnešním Kvartu se můžeme
snadno orientovat, jak se tato
změna promítá do našeho
zdejšího času. Časovou změnu
biorytmu každý prožívá jinak, u
citlivějších lidí se projevuje
depresí, úzkostí nebo podráž
děností. V Čechách a na Mora
vě se letní čas zavedl za války
a pak od roku 1979, tím se
sledoval princip spoření, v zimě
nutil občany chodit dříve spát,
aby se ušetřila tepelná a svě
telná energie, za posledních
dvacet let se tam údajně
ušetřily čtyři miliony tun uhlí. V
Austrálii na časové změny nej
více doplácejí dojnice, kterým

ČESKÉ
LVÍČKY
Přívěsky z
9a 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.

Your Family Doctor
• MUDr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz
Ordinují jako praktičtí lékaři
v ordinaci

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

Objednejte se na novém tel. čísle:

Prodejní doba:

S 9879 0066

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

235 Warrandyte Road
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je zatěžko nový režim vysvětlit.
Moji dva psi jsou lhostejní, nijak
se k této věci nevyjadřují.
ývalý předseda čsl. Soci
alistického svazu mládeže
Vasil Mohorita, který se po lis
topadu 1989 stal prvním tajem
níkem komunistické strany, pak
ještě zkoušel štěstí v Demokra
tické straně práce a Straně
demokratického socialismu, po
tom ale zmizel ze scény.
Nedávno byl po desíti letech v
ústraní jmenován “ředitelem
vnějších vztahů" v brněnské
Zbrojovce, prý disponuje život
ními zkušenostmi. Továrna vy
rábí také pušky a samopaly.
Praze žije asi tisíc Irů a
svátek sv. Patrika (česky
věřte nebo nevěřte Vlastimila)
příslušně oslavovali, seděli v
několika irských hospodách,
které již ve stověžaté matičce
existují, a pili pivo, zda zelené
již náš špion nehlásí.
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V. Hradilovi z Melbourne
se již tato rubrika před
časem zmínila, když jako ředi
tel proslulého hotelu Grand
Vue, Queenscliff, obdržel uzná
ní za vynikající práci v ces
tovním ruchu. Láska k horám
ho dovedla na kratší dobu do
podobné pracovní pozice do
hotelu na Mt. Buffalo a před
nedávném do luxusního pod
niku Mt. Buller Chalet ve
viktoriánských Alpách. V lyžař
ské sezóně tam pracuje 560
zaměstnanců, takže Hradil
dlouhou chvílí netrpí a na ly
žování mu mnoho času nez
bývá. Není to tak dávno, co se
staral o M. Schumachera , který
tam pět dnů jezdil na horském
kole a platil jen za ubytování
1900 dolarů denně, nemám
zdání za jaký přepych, měl
údajně k dispozici zcela vše
chno včetně vycpaného med
věda. Ten mu nepochybně po
mohl
vyhrát
melbournský
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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

okruh. Možná že i náš krajan
svými službami. Podstatně
levnější pobyt může V. Hradil
zajistit ve své vlastní komfortně
vybavené chatě na úpatí Bulleru. Ale bez medvěda.
ancléřem
prezidentské
kanceláře byl po několik let
kníže Karel Schwarzenberg,
nyní v barvách čtyřkoalice
vytáhl do boje o Senát, do
kterého míní kandidovat v
podzimních volbách. O křeslo
senátora se kromě Schwarzenberga budou kromě jiných
ucházet bývalý federální ministr
zahraničí Jiří Diensbier, náš
melbournský známý Josef Zeleniec nebo federální místo
předseda vlády Valtr Komárek.
českém nakladatelství Do
plněk vychází již v třetím
vydání Demokratický manifest
Ferdinanda Peroutky, známého
novináře, který žil od roku 1948
v exilu, slýchávali jsme ho ve
Svobodné Evropě a jeho

K
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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.

Do Pfohy
Aiíbusem A 310
Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu .

nejsrdečnější V

Další informace obdržíte u vašeho travel
agenta nebo kontaktujte přímo:

letecká V

CZECH AIRUNES

společnost V

Suite 808, Austrália Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713
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komentáře četli v melbournském Hlasu domova.
akladatel Ivo Železný v
Praze vydává třetí svazek
esejů Josefa Škvoreckého Po
divný pán z Providence. Bývalý
zahraniční voják a publicista
Jiří Mucha napsal román zdoby
druhé světové války Problémy
nadporučíka Knapa naklada
telství Eminent v Praze. Zají
mavá informace přichází ze
Španělska, kde vyšla kniha
českého exilového spisovatele
Milana Kundery, který žije ve
Francii a píše již jen fran
couzský. Jeho nový román má
španělský titul La Ignorancia,
francouzský ani česky dosud
nevyšel. Spisovatel to odůvod
ňuje tím, že ho velmi zajímá
období španělské občanské
války a román začal psát na
Mallorce. Kundera líčí setkání
dvou emigrantů, muže a ženy,
kteří se setkají po dvaceti
letech zcela náhodou během
cesty do rodné země a stojí
před dilematem, zda mohou
navázat na podivný příběh
lásky, který začal krátce před
tím, než opustili domov.
tále více mladých Čechů a
Slováků se vydává na zku
šenou do Austrálie, hlavně do
Sydney, potkáváme je ale i v
Melbourne. Lidové noviny na
toto téma přinesly dlouhou
reportáž, která začíná takto:
“Austrálie řadu Slovanů uchvá
tila. Když jim přestali vadit
všudypřítomní švábi, zimní ob
dobí nekonečných protivných
dešťů a přísnost úřadů, začali
se se tu cítit jako osmdesáti-

N
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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
procentní domorodci.“ Raději
nekomentuji.
edávno jsem se dočetl, že
Hitler a Stalin, oba údajně
velmi inteligentní, se odmítali
podrobit testu inteligence. Ani
jeden z nich nedokončil střední
školu, neměli maturitu, i když
se o ni pokoušeli. Oba se ob
klopovali lidmi s vysokoškols
kým vzděláním a systematicky
je ponižovali. Oba diktátoři měli
mnoho společného, byli ex
trémně závislí na svých i i latkách a nenáviděli své otce, byli
skoro stejné malé postavy a
zřejmě sexuálně deviantní.
Oba způsobili nepředstavitelné
množství lidských tragedií,
nějakým patologickým způso
bem řešili svůj komplex
méněcennosti.
březnu při příležitosti 150.
výročí narození T.G. Ma
saryka, byl v canberském před
městí Queanbeyan otevřen
nově vybudovaný dům „Československo-australského sdruže
ní Beseda“ Slavnosti se zúčastnila předsedkyně austral
ského senátu Margaret Reid,
federální poslanec Gary Nairn,
NSW poslanec Peter Webb,
velvyslanec České republiky
ing. Josef Sládek a dr. Juraj
Martoník, který zastupoval vel
vyslanectví Slovenské republi
ky a představitelé místních
etnických organizací. Kromě
projevů byl na programu
kulturní pořad a samozřejmě
občerstvení typické pro českou
a slovenskou kuchyni . Sokol v
Melbourne
přeje
Besedě
úspěšnou činnost.

N
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d 27.července do 25.srpna
t.r. se pořádá v Dobrušce
na základě programu pomoci
České republiky krajanům ži
jícím mimo republiku kurz čes
kého jazyka. Přihlásit se mo
hou zájemci starší 18 let pro
střednictvím Generálního kon
zulátu ČR v Sydney. Účast
níkům hradí kursovné, ubyto
vání a stravu Česká republika,
rodinní příslušníci mohou s
nimi bydlet - denní poplatek je
120 Kč, t.j. asi šest australských
dolarů.
iří Hodač, který žil mezi
námi v Melbourne a vydával
exilový měsíčník Panorama a
od roku 1988 působil v českém
vysílání BBC v Londýně byl v
dubnu jmenován ředitelem
zpravodajství České televize v
Praze.
Praze bude probíhat 13.
Všesokolský slet v posled
ním červnovém týdnu a první
dny v červenci tohoto roku.
Začátek je zaplněn soutěžemi v
odbíjené, košíkové, stolním
tenisu, judu, gymnastice násle
duje atletický čtyřboj mládeže a
sletový běh - všechny sporty za
účasti zahraničních sokolských
borců. Na pořadu je také
mezinárodní veteraniáda ve
sportovní gymnastice a soutěž
ve šplhu, závodní disciplina
prvních sletů Na programu je
také den kultury (přehlídka
pěveckých a tanečních sou
borů, country music a výstava v
Tyršově domě), slavnostní
představení Prodané nevěsty v
Národním divadle a repre
zentační večer nazvaný Gala

J
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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
Praha. Samozřejmě nemůže
chybět ani sokolská veselice.
Na Strahově budou probíhat
sletové dny 1. a 3. července, v
neděli 2. července projde his
torickou trasou centra Prahy
sletový průvod. Vtírá se mi
myšlenka, jak se tohoto sletu
zúčastní Sokol Melbourne.
ražská nezávislá knihovna
a čítárna Libri prohibiti se
specializuje na exilovou pu
blicistiku. Její činnost je velmi
důležitá, soustřeďuje knihy a
časopisy, které vycházely v
době totality v místech, kde se
soustřeďovali čeští a slovenští
exulanti a tak je zpřístupňuje
zájemcům v České republice,
jinak by pro ně byly většinou
nedosažitelné. Nyní se na nás

p

tato knihovna obrátila s žádostí,
zda bychom ji nemohli poskyt
nout jedno chybějící číslo
(21/1986) Hlasů Čechů a
Slováků v Austrálii, které vy
cházely nejprve v Melbourne a
pak v Sydney. Pokud by ně
který ze čtenářů Kvartu toto
číslo měl, velmi bychom oce
nili, kdyby jej dal k dispozici,
třeba i ve formě kopie, zasloužil
by se o dobrou věc. Volejte na
03-9432 8246.
ilmař
Jaroslav
Marek,
P.O.B. 160, Kings Meadows
7249, Lauceston, Tasmania,
tel. 003-448806, připravuje třídílnou filmovou reportáž o
české operní zpěvačce Gabri
ele Roubalové-Stefaniové (Pl
zeň 1843 - Melbourne 1922),

F
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nazývané La Boema. Zpívala
po celém světě a v roce 1903
byla jmenována profesorkou na
hudební konzervatoři v Mel
bourne. Marek hledá jednak
spolupracovníky na tento film a
dále velmi by ocenil jakoukoliv
informaci o této zpěvačce ze
starých novin apod.
posledních dnech vyšla v
nakladatelství Harper Col
lins biografická kniha Jill Margo
“Pushing the limits”. Jde o popis
životní cesty Franka Lowyho,
zakladatele obchodních středi
sek Westfield. Lowy se narodil
v r.1930 v jihoslovenském měs
tě Filakovo. Do Austrálie emi
groval s prázdnou kapsou, dnes
je druhým nejbohatším austral
ským občanem.
IP
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Letos v květnu (28. 5. ? 3. 6. 2000) proběhne v Melbourne v hotelu Crown Towers Kongres
Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Tento kongres je velkou událostí, která se koná jednou za dva roky
a na které se sejdou zástupci všech národních lyžařských svazů, členové všech odborných komisí FIS,
kandidáti na pořádání jednotlivých Mistrovství světa a mnoho dalších osob z oblasti lyžování. Celkem
kongres čítá přes 1000 osob.
Kongresu se samozřejmě zúčastni i zástupci České republiky, která letos kandiduje na pořádání
Mistrovství světa v klasických lyžařských disciplínách v roce 2005 (našimi protikandidáty jsou Německo
a Švédsko). Právě na kongresu v Melbourne se o přidělení tohoto a dalších ( např. alpské, snowboarding..) MS rozhodne. Konkrétním kandidátem na MS je region Liberec ?
Jablonec nad Nisou. Česká výprava na kongres bude čítat přes 20
osob (např. též místopředseda senátu ČR, ministr školství a tělový
chovy ČR, předseda českého olympijského výboru, primátoři a staros
tové kandidujících obcí?) Celá skupina bude ubytována v hotelu Crown
Towers, kde bude celý kongres probíhat.
FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE AUSTRALIAN ARTWORK
Každý kandidát má možnost se po dobu kongresu do rozhodnutí
TAX FREE
192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000
předsednictva FIS (1.6. 2000) prezentovat formou výstavního stánku
Ph: 9650 2727; Fax: 9650 4001
v jedné z hal hotelu.
Kateřina Nýčová, SKI 2005, Liberec
Na návštěvě v Melbourne?
—
K PRONÁJMU
Zajděte k nám na Collins
Street. Austrálie je proslulá
NA ZAKÁZKU
Zařízená chalupa na Šumavě
svými
opály i perlami. Máme
Jiřinka, vyzdobí Vám okýnka.
(6km od Strakonic).
opravdu
velký výběr. Také
Ubytování pro 6 osob. Velká,
Kvalitně ušije, záclony a
klenoty
a
australské umělecké
dobře udržovaná zahrada.
závěsy austrians romans.
předměty
pro každý vkus i
Dobré spojení do Prahy a do
Pelmets na míru
kapsu.
okolních měst.
vyrobí a usadí.
Těší se na Vás
Veškeré informace obdržíte na
Volejte kdykoliv na tel:
(a novinky z domova)
tel: 54 681 686
9809 1826

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

hrob jí uklízet nechodím.
Rozsvítím jí tedy místo toho
světýlko v mojí mysli. Tak jako to
dělají jistě mnozí z vás. Někdo
třeba ráno, když láme bochánek s
křížkem nebo když barví či kupuje
velikonoční vajíčka pro milé
blízké. A nebo na nedělní velké
bohoslužbě se slavným zpěvem Alleluja, hle vstává opět... Ať nám
tedy s Ježíšem vstanou v mysli 1
nové, lepší a smírnější myšlenky.
Myšlenky dobré a s ohledem na
toho druhého.
A třebaže se nám tady
chystá k podzimu, ať tu taky
vzkřísíme jaro. Když ne v přírodě,
tak alespoň v sobě a kolem sebe
novou radostí ze života.
Vlasta Šustková

Padesátá velikoční
V Praze to o Ve
likonocích ještě sice záblo do no
hou, ale první bledé paprsky
slunce dokázaly už probudit pu
peny na stromech a březové
haluzky dostaly zelené chmýří.
Na rozích se objevily
babky s malými kytičkami fialek a
blcdulek. Byl čas dojít s
maminkou na hřbitov, aby na
Velký pátek byl babiččin hrob ukl
izen. Zbaven chvoje a pěkně ome
tený dostal ještě do stojanu u hlav
trochu ratolístek a kočičky.
“Pěkně se dívej, aby ses
jednou taky uměla postarat o ten
můj,” povídá maminka a jěšle
dodá: “ A jestli pak vůbec při
jdeš?” Zmůžu se jen na výčitku:
“Ale mami?!” “No, nebuď
smutná... Podívej se támhle na
hrobeček Marušky, taky už je roky
opuštěný. Pojď, rozsvítíme jí tam
světýlko. To víš. holka, musíme
tam jednou všichni,” pokračuje
známým rčením, ale to bude ještě
dlouho trvat...

Do vědomí se mi zabodla
na okamžik nejasná hrůza, zmoc
něná pohledem na tolik hrobů
kolem. K tomu symbol kříže s
umírajícím Kristem podtrhl ještě
víc jistotu konce života smrtí. Ale
zítra už je Bila sobota. Pak bude
Ježíš vzkříšen, jak nám o tom
pěkně vyprávěli ve sboru v
Nedělní škole. Pak se můžeme
znovu radovat a těšit, že nový život
je zase tady, spolu se slibem
nového začátku, který se vzkřísí i
v nás. A s jarem, mláďátky, va
jíčky - věčným symbolem života. A
s pocitem, že všechno smutné a zlé
je pryč a že
bude
zase
dobře. Ale
spoň
toto
DANUBE TRAVEL AGENCY
jaro a léto,
alespoň na
800 Glenhuntly Road
Tel: 9530 0888
čas...
Ma
Fax: 9523 7800
Caulfield 3162
minka měla
Mob: 0412 033 757
bohužel
pravdu, na

Zvláštní nabídka

Chystáte se na dovolenou do Čech?
Chcete si odpočinout v příjemných lázních
východočeského kraje v podhůří Krkonoš?
Neváhejte a zavolejte! Informace podá a
pobyt i s dovozem z letiště zprostředkuje
paní Alena na tel: 9773 2268

HLEDÁME
ubytování v rodině pro
16ti letého samostatného mladého muže
(s dobrou znalostí angličtiny)
po dobu studijního pobytu (cca 3 měsíce).
Nabízíme možnost recipročního pobytu
Vašeho dítěte v Čechách. Základní informace
na tel: 9570 3705, přímá dohoda možná na
tel: 4205 4521 2073.

PRONÁJEM
Může někdo pronajmout místo na zahradě pro
“caravan” nebo “anexe”?
Jihovýchodní předměstí Melbourne vítáno.
Prosím nabídněte!
Telefon: pozdě večer
03 9576 7261 nebo 02 6056 9693 Mirek

Letenka do PRAHY
:
’
t
I

13. května 2000

$ 1888
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

Vážený pane Pospíchal,
řekl jsem Vám před časem osobně, že plně respektuji Váš
názor a očekával jsem, že po
30ti letech v Austrálii jste s již
povšimnul, že vyslovení odliš
ného názoru není nadávkou.
Vždycky jsem Vám fandil jako
výbornému správci Národního
domu, a nemám důvody ani
dnes, i přes rozdílné názory v
určitých věcech. Možná prá
vem, možná neprávem se ale
domnívám, že věnujete přem
rštěnou péči zájmům občanů
České republiky a fakt, že
Český stát se chová vůči nám
australským občanům českého

původu značně zhovadile, ve
Vašem Kvartu veřejně nepranýřujete. To, že to jaksi privátně
sdělíte panu velvyslanci se mně
zdá být nedostatečné, neboťjak
se říká: „Justice must be seen
to be done“. Vytvoří to nutně
dojem, že se ze Sokola stala
hlásná trouba českého kon
zulátu. V Austrálii žiji již přes
padesát let a nerad bych se
dožil toho, že se česká komu
nita rozdělí na dva tábory. Jedni
co drží český cestovní pas a ti
druzí. Není nás zde v Melboume tolik, abychom si mohli
tak hloupou řevnivost dovolit.
Jsem si jistý, že ani já ani Vy si
nepřejeme, aby k takovému
rozkolu došlo. Před léty jsem
byl ze Sokola vyloučen díky

několika fanatickým členkám,
které mne nepovažovaly za
správného Čecha, jelikož moje
děti nemluvily česky. Doufám,
že doba již pokročila a že mne
podobný osud nestihne nyní.
Jestli jste voleným výkonným
orgánem Sokola či nikoliv, je
bezpředmětné. Faktem zůstá
vá, že Vás každý (a právem)
považuje za starostu Sokola,
protože se řádně staráte o
Národní dům. A já Vás tudíž
prosím, aby jste věnoval také
více pozornosti zájmům, aus
tralských občanů českého
původu v jejich styku s českou
vládou. Více veřejné kritiky
dnešních poměrů v Česku
rozhodně nebude na škodu. Na
osudu české země nám všem

BÝK (21. 4.-21. 5.)
Oštépky čerstvé a uzené,
parenice, korbáčiky (nité),
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 denné
od 8.30 do 5.30,
mimo pondělí a úterý.
31 BLUFF ROAD,
BLACK ROCK
TEL: 9589 0110 MEL: 85-K4

vart7

Základní vlastnosti:
oddaný

zdravě smyslný

stálý
rozhodný
vytrvalý

Ryzím příkladem
býka je Jaroslav
Bašta. Býk miluje
jídlo, pití, ale
i jiné živočišní
radovánky. Dejte
býkovi možnost
své touhy ukojit
a získáte jeho
psí oddanost.

citový
cituplný
panovačný
chamtivý
zatvrzelý

Jaroslav Bafta
*15. 5. 1948

BOHEMIA TfíAVEL
Pléšnujcettt častovat?
Vše zařídíme
spolehlivě, rychle. zes dobré ceny!

Bohemia /[
JrÄ 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

záleží, ať už máme pas jakýko
liv.
Přikládám odpověď na Vaši
poslední zmínku o mé osobě.
Nepovažujte to prosím za na
dávku namířenou vůči Vám, ale
jako příspěvek k debatě o uži
tečnosti Vaší podpisové akce.
*
V březnovém vydání Kvartu
mne pan Pospíchal obvinil, že
mu nadávám, a že fakta která
jsem v dopise uvedl nemají nic
společného s jeho argumenty o
diskriminaci. Naivně jsem se
domníval, že právě můj dopis
bude pozitivním příspěvkem k
debatě na toto téma. Smutné
není to, že mám jiný názor,
smutné je ale to, že pan Po
spíchal považuje odlišný názor
za nadávku. Doufal jsem, že si
pan Pospíchal uvědomí svou
zodpovědnost a zachová ne
strannost při jednání mezi
českou a australskou vládou.
Můj dopis byl elegantně zcenzurován, a uveřejněné výňatky
umožnili panu Pospíchalovi
mne pasovat na kazisvěta.
Hlavní důvod mého dopisu
zveřejněn nebyl. Chtěl jsem,
aby pan velvyslanec veřejně
odpověděl na můj dotaz, proč
bylo nutné ze strany české
vlády, ztížit návštěvy Čech Au
stralanům českého původu
(jako jsem já) snížením maxi
mální délky pobytu z 90ti na 30
dní. To, že pan Pospíchal pře
dal osobně můj dopis panu

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.

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635
velvyslanci je sice milé, ale to
jsem mohl učinit sám. Zdá se,
že pan Pospíchal můj dotaz
zveřejnit nechtěl, aby se snad nedej Bůh - pan velvyslanec
neurazil. Pan Pospíchal mne
obviňuje, že pouze kritizuji, ale
snahu o nápravu prý nemám.
Ale já ji opravdu mám, neboť
právě proto jsem napsal panu
Pospíchalovi ten dopis. Do
záležitostí českého státu ovšem
moc kecat nemohu, protože ne
jsem jeho občan. Pan Pospí
chal, ale je a já se domnívám,
že by mohl dělat víc než já.
Především se nemusí bát začít
nahlas říkat nepříjemné věci.
Náš národ, jehož jsme všichni
členy, je v těžké morální krizi a
pokud se nenaučíme pojmeno
vat svá vlastní selhání a své
vlastní hříchy, tak se staneme
žumpou střední Evropy. I to
málo, které my zde v Austrálii
můžeme udělat, stojí za pokus.
Pan velvyslanec je sice milý
člověk, ale i on se musí naučit
odpovídat na nepříjemné otáz
ky. Pan Pospíchal značně od
vážně tvrdí, že ještě neslyšel o
žádném Čechovi, který se do
pustil válečných zločinů. Pan
Pospíchal zřejmě úzkostlivě lpí
na všeobecně pěstovaném
českém mýtu, že totiž jsme
národ holubicí. Měl by si ale
pozorně přečíst naši pováleč
nou historii. Zjistil by totiž ne
príjemnú pravdu, že hrdlořezo
vé českého původu systematic
ky vyvražďovali Cikány v lágru
„Lety“ na popud ne německé,

COOL

ale české vlády. A díky „tlusté
čáře“ soudruha Klause nikdo
potrestán nikdy nebyl a viníci
žijí v klidu na tučných penzích
dodnes. Systém „tlusté čáry“
založil soudruh Gottwald ihned
po skončení poslední války, kdy
nejzdatnější hrdlořezové z ně
meckého Gestapa přešli bez
trestně do nově se zakládající
StB. Zatímco všechny slušné
západoevropské vlády trestají
zločiny dodnes, v Čechách, di
ky nové „tlusté čáře“ soudruha
Klause platí: já nic - já muzi
kant. Proto si asi říkáme národ
muzikantů.
Skromně se totiž domní
vám, že pokud v australské
žádosti o vízum je zmínka o
válečných zločinech, převážné
většině českých turistů nad
tímto faktem srdce pukat ne
musí, neboť většina potencio
nálních zabijáků už dávno
nežije, a pro osoby mladší 70ti
let stačí odpovědět: „Not Aplicable“. Kdyby ale bylo po mém,
nebyl bych tak velkorysý jako
australská vláda a neomezil
bych se pouze na válečné
zločiny, ale přidal bych i zločiny
proti lidskosti a bez časového
omezení. Neboť my všichni ví
me, že díky „tlusté čáře“ sou
druha Klause a t.zv. sametové
revoluce se v Čechách vraždilo
a mučilo po 40 let a potrestáni
byli asi 4 lidé tresty které jsou k
smíchu. Kdyby bylo po mém,
požadoval bych na každém tu
ristovi z Česka přes 30 let
místopřísežné prohlášení, že

ZONE

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

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

14 Shearson Crescent
MENTONE VIC 3194
Phone: 9584 5566
Fax: 9583 9339

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou vítáni
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můžete se zúčastnit
PRAVIDELNĚ V NÁRODNÍM DOMĚ
•
•
•
•
•
•
•

úterý poledne - tradiční český oběd
úterý večer - česká škola
každé druhé úterý - Kino - od nejnovějších po nejstarší české filmy
čtvrtek poledne - odpolední káva se zákuskem
čtvrtek večer - kreslení podle modelu
pátek večer - jazz - různé kapely mladých hudebníků s nej
novějším repertoárem australské hudby
každou první sobotu v měsíci - taneční zábava - STUDIO 4 hraje
českou, slovenskou a jinou populární taneční hudbu
Nepravidelné programy Národního domu jsou vždy inzerovány v

KVARTU
do r. 1989 nikdy nebyl členem
komunistické strany. Pokud byl,
vízum bych odmítnul s doporu
čením dovolené v Rusku a po
kud by nebyl, a bylo dokázáno
že ano, poslal bych jej na jeho
náklady zpátky do Prahy. Ne
vidím jediného rozumného dů
vodu, proč by lidoví milicionáři
měli mít právo se za nakradené
peníze opalovat na australs
kých plážích.
J.F. Kinda
Vážený pane Kinda, rozsah
našeho měsíčníku nedovoluje
otiskovat rozsáhlé dopisy. Proto
v dobrém úmyslu jsem Váš text
zkrátil na základní informace.

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

Souhlasím s Vámi, že naše ma
lá komunita se nesmí dělit aťjiž
z jakéhokoliv důvodu. Naopak
musíme vyhledávat cesty k
porozumění, spolupráci a vzá
jemnému prospěchu. Petici pro
ti diskriminaci podepsalo více
než 300 čtenářů. To samo o
sobě dokazuje, že značná část
krajanů považuje postoj aus
tralské vlády k turistům z ČR za
diskriminační a považují zvo
lenou cestu za správnou. Vaše
reakce k petici proti diskriminaci
nás upozorňuje na situaci, do
této doby většině krajanů ne
známou, v které se může ocit
nout Australan cestující do ČR.
Souhlasím s Vámi, že postoj
českých úřadů k cizincům je
nesprávný. Také obhajobu jed
nání cizinecké policie, že se
většinou jedná o občany „třetího
světa“ považuji za rasistickou
ostudu. Snaha o nápravu je pro

KOUPÍM
nepoškozené dopisní obálky
zaslané z Českoslovanska roku
1935- 1953, také 1953- 1960
do evropských zemí a Austrálie
Čestné jednání - spěchá.
Volejte Jarosiav Marek,
03 6344 8806

mne důležitá jak v případě
českých turistů do Austrálie tak
jako Australanů do Čech.
Ovšem i nejdelší cesta začíná
prvním krokem a petice proti
diskriminaci takovým krokem je.
Jenom dodatkem Vás upo
zorňuji, že petice byla orga
nizována jen proto, aby byla
předána ministru a stínovému
ministru přistěhovalectví.
S úctou Pavel Pospíchal

SUMMIT VIEW LODGE
chata pod Bullerem
- lyžování, turistika, horská
cyklistika tři ložnice s příslušenstvím,
kapacita až 16 osob,
společná jídelna (TV, video,
rádio, CD přehrávač), plně
vybavená kuchyně, vytápění.
Nekuřácké prostředí.
Zimní tarif:
38 $/dospělá osoba /den,
dítě do 12 let 20 $,
nejméně dvě noci, sleva při
několikadením pobytu.
27 Alpíne Drive, Merrijig
(P.O. Mansfield), Victoria
3723,
Tel./záz. 03 57775006,
Mobile 0418 310 594
Vladimír Hradil
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Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.

DENÍK
19/3 Po Maďarsku a Polsku
založí americká FBI svou kancelář
i v České republice, její činnost se
omezí na poradenství, sdělil
ministr zahraničí Jan Kavan;
kancelář vznikne do dvou let
22/3 Vyšetřovatelé žalují Karla
HoíTmanna pro sabotáž ve věci
zastavení vysílání Čs. rozhlasu v
srpnu 1968
23/3 Zahraniční investoři
přinesli do naší země přes pět
miliard dolarů, to je dvakrát víc
než v roce 1998, jenže sama
ekonomika měla o dvě desetiny
procenta menší výkon, než v roce
1998, během posledního čtvrtletí
HDP dokonce vzrostl o procento
24/3 Německá ambasáda
požádala nakladatele Michala
Zítka, aby zastavil prodej
Hitlerovy knihy Mein kampf
24/3 423 miliony marek
dostanou dosud žijící čeští občané,
kteří byli za války na nucených
pracích v Německu; peníze mají
dostat na dvě splátky a vyplácení
bude provázeno ověřovací
procedurou
28/3 Ministr zemědělství Jan
Fencl osočuje média, že ho
skandalizují, ve věci privatizace
hodonínských drůbežáren, jež
firma Česká vejce na níž měl
zájem získala za groteskní sumu
jednoho milionu korun
30/3 Televize Nova obviňuje
nemocnici v Jihlavě, že nechala
zpopelnit dva mrtvé novorozence
zašité do těla mrtvého dospělého

člověka, aby ušetřila za dopravu
těl
30/3 Vláda rozhodla, že 500 let
nepoužívaný židovský hřbitov na
pozemku Pojišťovny ve
Vladislavově ulici bude vyhlášen
za kulturní památku a bude
zabudován do struktury vznikající
novostavby
30/3 Vláda schválila investiční
pobídky pro firmu Philips, která
postaví na zelené louce na Moravě
velikou továrnu na výrobu
obrazovek, už v první fázi poblíž
města Hranice na Moravě vznikne
tisíc pracovních míst
31/3 O tom, jak by to mezi námi
a Slovenskem bylo, pokud by
padla celní unie, jednal Jan Kavan
se slovenským protějškem
Pavolom Hamžíkom
2/4 Spokojenost obyvatelstva s
politickou situací v ČR dosáhla 85
procent
4/4Zbrojovka v Uherském Brodě
vyrobí 46 tisíc pistolí na
přezbrojení policie, umožnil to
nový zákon o výběru dodavatelů
5/4 Stranou s nejvyššími příjmy za
rok 1999 je Komunistická strana,
jméno největšího mecenáše
komunisté kontrolním orgánům
neuvedly, poslanec Exner slíbil
nápravu
6/4 Od prvního července budou
znásobeny pokuty za jízdy na
černo, v Praze to bude 400 korun,
v Brně 600 korun, v Plzni
dokonce 1000 korun ve veřejných
dopravních prostředcích

SUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS' SUPPLIES

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

BENTLEIGH PAINT SPOT

6/4 Poslanecká sněmovna zamítla
návrh zákona umožňujícího
důraznější postih propagace
fašistické a komunistické
ideologie
7/4 V noci na dnešek byla u nás
pozorována polární záře
8/4 Čeští občané nadále budou
potřebovat vízum do kanady
10/4 Zemřel slavný motocyklový
závodník František Šťastný
11/4 Ostravská radnice viní
podnikatele Kamila Kolka, že bez
povolení rekonstruoval obchodní
dům Ostravica; v pátek se tam
propadla tři podlaží
12/4 Podle TV Nova se úřadům
přihlásila jistá paní Kotrchová, že
je potomek Karla IV. (a také
Josefa II. a Marie Terezie) a žádá
vydání Karlštejnu, Křivoklátu a
dalších nemovitostí
12/4 Ministr vnitra Gross odmítl
kritiku Petra Nečase za to, že jako
svého prvního náměstka
zaměstnal bývalé režimní vnitráky
Ibla a Přibyla
13/4 CIA zkoumá příliv českých
prostitutek do USA, těch je údajně
tolik, že co do exportu bílého
masa patříme k pěti největším
vývozcům na světě
15/4 40 ha za symbolickou jednu
korunu hodlá město Brno prodat
americkým investorům z
Flextronic Intemational na
výstavbu průmyslové zóny
15/4 Podle Vladimíra Špidly už
53 tisíc lidí nedostává mzdu vůbec
nebo v řádném termínu
15/4 Šéf kampeličky PPDZ
Martin Říha je v base, je
podezřelý že zpronevěřil a jinak
zašantročil 123 milionů korun

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

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

vart11

ZPRÁVY Z
NÁRODNÍHO DOMU
Druhý ročník kreslení
podle živého modelu, ten
tokrát pod vedením profe
sorky malby a kreslení ze
Swinburne TAFE paní Gwyn
Davies, úspěšně začal. Zá
jemci, začátečníci i pokročilí
se mohou účastnit každý
čtvrtek v 7 hod. večer.
t^snJazzové pátky
pokračují. Pozdě večer se
schází většinou mladí
posluchači na koncertech melboumských kapel. Páteční
večery jsou pro každého.
Stále se zvyšující počet aus
tralských návštěvníků se zde
seznamuje s českou historií a
kulturou.

S

U příležitosti návštěvy
velvyslance ČR v Austrálii byl
vyznamenán pamětní medailí
ministerstva zahraničí Gen
erální honorámí konzul ČR v
Melboume JUDr. Milan
Kantor.

úterý 9.května:

Ani smrt nebere
Bolek Polívka, Josef Króner (1995)

úterý 23. května:

Co chytneš v žité
povídkový film o tajemství a lásce (1998)

Začátek v 8 hodin, večeře před představením
VSTUPNÉ $2,Nerešpektovanie predvolaní je u Mečiara recidiva
BRATISLAVA - Na koniec marca bolo naplánované oboznamovanie sa obvinených a ich
advokátov s výsledkami vyšetrovania kauzy zavlečenie Michala Kováča ml. Od tohto zámeru
však musel vyšetrovateľ upustiť a preložiť tieto úkony na iný termín. Svedok Vladimír Mečiar
totiž odmieta preberať predvolania na výsluch a pred policajným predvedením sa ukrýva v
penzióne Elektra v Trenčianskych Tepliciach. Rohodnúť o tom, čije na uzavretie vyšetrovania
potrebná aj Mečiarova svedecká výpoveď, môže iba vyšetrovateľ prípadu. Uviedol to včera
riaditeľ sekcie vyšetrovania ministerstva vnútra Jaroslav Ivor.
Ivor pripomenul, že aj v roku 1996 V. Mečiar odmietal vypovedať, keď ho vyšetrovatelia žiadali
o svedeckú výpoveď v súvislosti s trestným činom údajnej prípravy vraždy na jeho osobu. V
tomto prípade niekto doručil na slovenské veľvyslanectvo v Belehrade list, z ktorého vyplývalo,
že na území Slovenska sa na Mečiara pripravuje atentát. Mečiara vyšetrovateľ minimálne
dvakrát žiadal o účasť na výsluchu, avšak ani raz nereagoval. Prípad bol napokon odložený,
pretože sa nepreukázala príprava vraždy.
Policajný prezident Ján Pipta na otázku, či boli kukláči v Trenčianskych Tepliciach v súvis
losti s pokusom o predvedenie V. Mečiara, odpovedal, že si tam plnili povinnosti v súvislosti s
organizovaným zločinom. Minister vnútra Ladislav Pittner vyhlásil, že ak na predvedenie
Mečiara budú potrební kukláči, tak tam budú.
(pt) sme 4.4.2000
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Odstřihněte a pošlete s Vaším
příspěvkem na:
Sokolský list:
$......................

Přeji si potvrzení příspěvku

?

©ne

j

ano,

Národní dúm:

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

nehodící se, škrtněte

Předem děkujeme za podporu Kvartu a

|

I

Národního domu. Bez Vaší pomoci |

Jiné dary:

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

I Změna adresy:
I
| Jméno:.........................................
Číslo domu a ulice:

nemohou existovat.
Výbor Sokol Melboume lne.
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DISCO

fuěícíclciný tí oótewě

Suátetí mcrtetí

V sobotu
Í3. května
Objednávky
na tel:
9361 2051

(A nectěte /4. tíuětna,

Cena $13,Začátek ve 12 hod. objednávky míst na tel:

9744 1691
Národní dům, 497 Queensberry Street,
North Melbourne.

I

Národní dům,
497 Queensberry Street,
North Melbourne.

v sobotu 6. května v Národním domě,
497 Queensberry Street, North Melbourne
Hraje STUDIO 4
Večere, tombola

Vstupné $ 10
Objednávky míst na tel:

9744 1691 nebo 9432 8246
Vydává SOKOL MELBOURNE INC.
497 Queensberry Street, North Melboume 3051, Tel: 9329 9922, Fax: 94328245
Technická spolupráce V. Weinzettl 9579 2216.
If undelivered return to:

Sokolsky list
497 Queensberry Street
North Melboume 3051
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