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Čtěte na straně:
3 - Víza
4 - Nezapomínejme
6 - Dzurínda
7 - Horoskop
9 - Hokej
10 - Vlaštovka
11- MS v hokeji
11 - Kina
12 - Zábava
12- Pohádka
12- Zájezd
Kresba: V. Renčín
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Sex a drogy
v Národním domě
„Kdož zastavíš se zde,
zamysli se, kam vede
nesvornost národa“.
Vytesaný nápis na mohyle
připomínající bitvu u Lipan, kte
rá byla svedena 30. května
1434. Co se nepovedlo pěti
křižáckým výpravám vyslaným
do Čech se u Lipan podařilo
dvěma husitským hejtmanům.
Prokop Holý na straně radikálů
a Diviš Bořek z Miletínka na
straně umírněných. Vítězství
patřilo nepřátelům českého
království. V rozhádané zemi
panovalo mnohaleté bezvládí s
následným kulturním a hospo
dářským úpadkem.
Tehdejší římský vyjednavač
s husity Eneas Silvius Picco
lomini (pozdější papež Pius II)
popsal Čechy jako národ
„žvatlavý, hádání chtivý, cho
robně ješitný“. Neučeným Če
chům prý „nic nebylo hanli
vějšího než od jiných se učiti“.
Žvatlavost, hádavost a ješitnost
je v nás zakořeněná i o půl
tisíciletí později.
Zavolal mi Petr Strich. Před
časem se nabídl, že na sil-
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vestrovskou zábavu udělá
bramborový salát a řízky. Práci
dodá zdarma. Co řekl, to také
udělal. O půl roku později mu
žvatlavci vyčítají jak si na
Silvestru pomohl. Jiná skupina
žvatlajících Čechů se diví, že
do Národního domu chodí
slušní lidé, přestože se tam
neděje nic jiného než sex a
užívání drog.
Tato tvrzení mají v jádru
polopravdu, která je nezbytně
nutná k oblbnutí souvěrců. To
věděli již propagandisté diktatury proletariátu. Když Petr
Strich s manželkou a Frantou
Dvořákem na Silvestra praco
vali, ostatní se bavili. Získal tím
prestiž člověka, který nejen
mluví, ale i koná. To co slíbil,
vykonal.
I pomluvy o sexu a drogách
v Národním domě máji základ
v polopravdě. Do Národního
domu chodí mnoho krajanů.
Někteří z nich mají zdravotní
potíže. Aby si ulevili, užívají
drogy pro snížení revmatic
kých, astmatických a jiných bo
lestí. Dokonce i o tom sexu
existuje vysvětlení. Jedna paní
má pod kůží zašitý elektrický
přístroj, ten ovšem povzbuzuje
činnost srdce.
Zmínil jsem se o žvatlalech
na obědě na oslavu Svátku ma
tek. Nabídl jsem zorganizování
sexuálních hrátek na čtvrteč
ních penzistických odpoled
ních. Většina přítomných mi
sdělila, že to nepovažují za
dostatečně vzrušující, a že
káva se zákuskem uspokojuje
jejich potřeby dostatečně.
Musíme tedy pokračovat v
nudné činnosti a to vzrušující
přenechat jenom živé obrazo
tvornosti žvatlalů.
Pavel Pospíchal

Česky spotřební koš
Více než deset let se nyní
buduje v České republice ka
pitalismus. Při návštěvě staré
vlasti, abych použil ustálený,
ale mně celkem nemilý výraz,
nejvíce slyším nářky jak se
všechno zdražilo. Totéž se ovšem stalo také v Austrálii nebo
kdekoliv jinde, nás však hněte,
proč někteří lidé v republice
nostalgicky vzpomínají na Hu
sákovo socialistické Českoslo
vensko. Důvod je to převážně
ekonomický. Mohou si obyva
telé ČR za své peníze nyní
koupit více než za reálného
socialismu? Prostý občan si prý
mohl za komunismu koupit více
zboží než dnes, kdy ceny rostou
mnohem rychleji než platy. Na
první pohled je to snad pravda.
Když jsem byl po roce 1989 po
dlouhé době exilu opět v repub
lice, stál litr mléka, snad si
vzpomínám dobře, dvě koruny,
dnes stojí nejméně dvanáct.
Stejné to bylo u holiče,
naposledy jsem platil za ostří
hání pětkrát více než při mé
první návštěvě republiky. Na
lístek do kina stačila deseti
koruna, dnes nestačí sto korun.
A nemohu si odpustit ten starý
argument, který jsme slýchávali
od pamětníků Rakouska-Uherska. Vzpomínali na Piavu,
rohlíky a gulášovou či dršťkovou polévku. Zůstaneme jen
u rohlíků, byly těsně po roce
1989 také pětkrát levnější než
dnes. Průměrná mzda se ale při
tom zvýšila jen čtyřikrát - ze tří
na dvanáct tisíc Kč měsíčně.
Tato na první pohled ne
průstřelná logika má ale jednu
podstatnou slabinu. Dostala se
mi do rukou statistika a ta uka
zuje, že za posledních deset let
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se skutečná hodnota mzdy
(mzda snížená o růst spotře
bitelských cen) v České repub
lice zvýšila o pět
procent. Za průměr- Z//
ný výdělek si tedy
občané v České 1
republice mohou \
koupit o dvacetinu
více než v roce
1989. Jedinou vý
jimkou bohužel zů
stávají důchodci, je
jichž penze zatím nedo
sáhly skutečné hodnoty roku
1989. V posledních dvou letech
se k této hranici velmi rychle
přiblížily a za rok by ji měly
dokonce překročit.
Statistika ale nezahrnuje
důležitou věc, jak jsem zjistil na
první pohled. Za posledních
deset let se výrazně rozšířil
spotřební koš, podle kterého se
propočítává růst cen. Navíc se
změnila kvalita a dostupnost
prodávaného zboží. Chleba si
ce byl před desíti lety mnohem
levnější, těžko bychom ale
tehdy hledali chleba krájený,
toastový, celozrnný, slunečni
cový a bůhví jaký, jak mně
může každý z vás, kteří jezdíte
do republiky, potvrdit. U rádií,
televizí a spotřební elektroniky
vůbec je tento rozdíl nebetyčný.

Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
A ještě viditelnější je u za
hraničních zájezdů. Nepochyb
né se zlepšilo životní prostředí
a domnívám se že také
zdravotní péče. Za bol
ševika bylo lékařské
ošetření na vy
soké úrovni
vlastně
možné jen
pro promi
nentní členy
strany, měli
svoje ne

mocníce,
domovy dů
chodců atd..
V posledním desítiletí se
zlepšilo postavení české eko
nomiky v zahraničí, kupní síla
obyvatelstva přepočtena v ně
meckých markách byla před
listopadem zhruba čtyřikrát niž
ší než v Německu. A to ještě
jenom proto, že socialistický
spotřební koš byl chudý a
nepočítal s tehdy t.zv. luxus
ními potřebami jako videa,
diskové přehrávače či počítače.
Pak by kupní síla za socialismu
byla desetkrát nižší než v
Německu.
Otázka ovšem zní, co při

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

nese příští desítiletí, bude se
ekonomická situace Čechů
zlepšovat, dojde ke stagnaci
nebo dokonce k ekonomickému
propadu? Na to ovšem nemohu
odpovědět, řekl bych ale, že
české hospodářství má obrov
ský potencionál, jde jenom o to,
jak jej využít. S výjimkou stále
existujících komunistů se podle
mého soudu ale všichni tam
doma musí shodnout na tom,
že hůře než za socialismu by již
nemělo být ani v ekonomice.
V. Donát

ČESKÉ
LVÍČKY
Přívěsky
z9a 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
• MU Dr. 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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O vízech a jiných
záležitostech
S podstoupením rizika, že
Kvart bude považován za pro
dlouženou ruku konzulátu, po
važujeme za nutné informovat
krajany o těchto záležitostech:
Národní dům navštívil gene
rální konzul ČR JUDr. Ivan
Záleský. Zúčastněné krajany
informoval o některých nových
zákonech a nařízeních české
vlády. Od 1. ledna 2000 nabyl
účinnosti zákon č. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců na
území ČR. Zákon se týká i těch
Čechů, kteří jedou do České
republiky na australský pas.
Zákon rozlišuje pouzé dva
druhy pobytu cizích státních
občanů na území ČR. Pobyt
přechodný a pobyt trvalý. Nově
jsou rozlišovány tyto druhy
českých víz (zkráceno pro
potřeby krajanů s australskými
cestovními pasy), které jsou

vystavovány českými zastupi
telskými úřady:
a) krátkodobá víza
• průjezdní vízum - tento
druh víza je vydáván k
průjezdu a pobytu na území
ČR do 5 dnů při každé
cestě; na hraničním pře
chodu již nelze až na
výjimky vízum vystavit
• vízum k pobytu do 90 dnů opravňuje k pobytu na
území ČR,
po dobu
maximálně 90 dnů; na
hraničním přechodu může
být vystaveno pouze za
účelem důležitého úřední
ho řízení u státních orgánů,
účasti na pohřbu příbuz
ného, likvidace živelné po
hromy, zvlášť závažné ha
várie na území ČR, nebo
pobytu ve veřejném zájmu
ČR.
a) dlouhodobá víza
• vízum k pobytu nad 90 dnů
- tento druh víza je vy

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

stavován zejména za úče
lem sloučení rodiny, za
městnání, podnikání, stu
dia, léčení a pod. I o tento
druh víza je nutno požádat
prostřednictvím zastupitel
ských úřadů ČR.
Žadatel je povinen při
podávání žádosti o některý
z uvedených druhů víz (od
1. ledna jsou používány jiné
formuláře) předložit 3 foto
grafie, cestovní doklad, je
hož platnost přesahuje nej
méně 90 dnů dobu platnosti
víza, atzv. hraniční průvod
ku. Všechny požadované
formuláře je možné vy
zvednout nebo obdržet v
poštovním styku u zastupi
telských úřadů ČR.
Upozornění: s výjimkou
shora uvedených případů
nebudou již víza na hra
ničních přechodech České
republiky udělována.

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.

Airbusem A 310
Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu .
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Další informace obdržíte u vašeho travel
agenta nebo kontaktujte přímo:

CZECH AIRLINES
Suite 808, Austrália Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713
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Informace o vývoji v procesu
odškodnění nucené nasaze
ných osob v období 2. světo
vé války
Podle konečné dohody při
padne 423 mil DM na individu
ální odškodnění zdokumento
vaných případů nucené a
otrocké práce českých občanů.
Tyto prostředky nebude možné
použít na odškodnění těch, kdo
byli nasazeni na území dneš
ního Rakouska. První platby lze
očekávat po schválení přísluš
ného návrhu zákona němec
kým parlamentem koncem roku
2000.
Dle návrhu německého zá
kona budou moci žádat o
odškodnění za nucenou práci u
příslušných organizací (v čes
kém případě nejspíše Českoněmecký fond budoucnosti)
pouze osoby, které měly k
1,1.2000 své hlavní trvalé
bydliště na území dotyčné
země (ČR). Státní příslušnost
tedy není rozhodující.
Informace o podmínkách, za
nichž vzniká nárok na po
skytnuti jednorázové peněžní
částky příslušníkům česko
slovenských zahraničních
armád a spojeneckých armád
v letech 1939 až 1945
Zákon č. 39/2000 Sb. se vzta
huje na:
a) příslušníky českosloven
ských armád v zahraničí
b) osoby, které konaly vojen
skou službu v českosloven
ské armádě v zahraničí
c) osoby, které konaly vojen
skou službu ve spojenecké
armádě

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
d) vdovy a vdovce po obča
nech, uvedených pod pís
menem a),b),c), jejichž
manželství trvalo v době
účasti manžela v národním
boji za osvobození a jejichž
manžel padl nebo kdykoliv
později zemřel.
Právní nárok na poskytnutí
jednorázové peněžní částky
vzniká žadateli, který
a) je občanem České repub
liky; pro splnění této pod
mínky je postačující, aby
občanství existovalo v den
podání žádosti (dvojí ob
čanství, je-li jedno z nich
české, není překážkou).
Místo trvalého pobytu je
právně bezvýznamné
b) nárok uplatnil formou pí
semné žádosti včas, tedy
nejpozději do 30. června
2001
c) je oprávněnou osobou tzn.
některou z osob uvedených
shora.
Jednorázová finanční částka
náleží osobám, které konaly
vojenskou službu v českoslo
venských zahraničních armá
dách nebo ve spojeneckých
armádách v letech 1939-45
alespoň jeden rok, a to ve výši
120 000 Kč. Za každý další
měsíc vykonané služby, který
přesahuje jeden rok vojenské
služby, náleží částka 1 000 Kč.
Informace týkající se zmíně
ných záležitostí a informace o
pojištění, dovozu domácích zví
řat a další získáte na gene
rálním konzulátu České repub
liky v Sydney, tel: 02 9371 8877
•Pa
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Nezapomínejme !
Na Pražském Hradě byla
uspořádána vzpomínková akce
připomínající 55. výročí osvo
bození koncentračního tábora
Osvětim. Kromě řady hodno
stářů se zúčastnil prezident
Václav Havel a izraelský ministr
zahraničních věcí David Levi.
Oba ve svých projevech
poukázali na nutnost neustále
připomínat bestialitu nacistické
zvůle a tak čelit nebezpečí
novodobého fašismu, xenofó
bie a rasové nenávisti.
Tábor v Osvětimi byl nej
větší a také nejkrutější ze všech
nacistických koncentračních a
likvidačních táborů. Zahynulo
tam více než jeden a půl mili
onů lidí mnoha národností a
různého náboženského pře
svědčení. Jestliže v německých
koncentrácích přišlo o život šest
milionů lidí, znamená to pak, že
každý třetí či čtvrtý byl osvětimskou obětí. Jejich přesný
počet není znám, protože ti,
kteří byli ihned po příjezdu do
Osvětimi nahnáni do plynových
komor, nebyli evidováni.
Osvětimská továrna na smrt
se dělila na tři tábory. Vedle
toho základního a pracovního,
existovala ještě t.v. Dora a
tragicky proslulá Březinka , kam
byla z Terezina transportována
většina českých Židů, bylo jich
tam odvlečeno asi 50 tisíc. Z
Čech a Moravy se v Osvětimi
octlo 70 až 90 tisíc lidí, z nich
přežil každý dvacátý. Vedle
Židů a Romů byli do tohoto
koncentráku posláni političtí

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, mikrovlné 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
vězni, duševně nemocní, ho
mosexuálové, Svědci Jehovo
vi, rukojmí - zejména studenti
po násilném uzavření českých
vysokých škol, příbuzní zahra
ničních vojáků a emigrovavších
politiků. Byli tam ovšem také ti,
kteří se prohřešili proti protektorátním
hospodářským
předpisům, tedy šmelináři, pře
kupníci, podvodníci s potra
vinovými, oděvními a uhelnými
příděly, železniční a poštovní
zaměstnanci, kteří vykrádali
zásilky. Závistiví sousedé udá
vali řezníky porážející načerno
a zemědělce mastící si kapsu

prodejem mouky, brambor,
drůbeže, vajec, mléka, másla
atd. Zvláštní skupinu tvořili v
koncentráku čeští mladí muži,
kteří oblažovali manželky ně
meckých frontových vojáků a
pokud byli odhaleni, za toto
„prznění rasy“ pak trpce pykali.
Na začátku zimní ofenzívy
Rudé armády v lednu 1945
nařídilo SS vedení evakuaci tá
bora. Na tzv. pochod smrti vy
šlo z Osvětimi do jiných, zá
padněji položených táborů, 60
tisíc vězňů. V osvětimském tá
boře zůstalo asi devět tisíc
nemocných vězňů, kteří nebyli
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schopni pochodu. Stovky jich
nacisté pak zastřelili, zaživa
upálili, jiní zemřeli hladem,
vyčerpáním, tyfem. Sovětští
vojáci osvobodili tábor 27.ledna
1945 a nalezli tam kolem sedmi
tisíc živých vězňů. V České
republice je dnes kolem šesti
set osob, kteří peklo Osvětimi
přežili. A je jich stále méně a
méně. Několik bývalých vězňů
osvětimského koncentračního a
vyhlazovacího tábora, kteří tam
byli transportování z Čech a
Moravy, žije v Melboume.
L.O.

ODTUD A ODJINUD
áš špion hlásí, že pra
videlný dopisovatel rubriky
se toulá po českých luzích a
hájích. Ať si to užije.
ěkujeme třem čtenářům,
kteří reagovali na žádost v
minulém Kvartu. Do týdne jsme
měli tři výtisky hledaného čísla
Hlasů Čechů a Slováků z 86
roku. Jeden výtisk přišel až z
Queenslandu.
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OPAL
GALLERY
FOR OPALS OF DISTINCTION i FINE AUSTRALIAN ARTWORK

TAX FREE

Kreslené vtipy Vladimíra Renčína hledejte na internetové stránce:
www.rencin.cz/galerie/index.htm

K PRONÁJMU

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

9809 1826

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

192 COI.LINS 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)
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Dzurinda

Brzy se spojíme
Dnes, 21.5.2000
Bratislava
Slovenský premiér Mikuláš
Dzurinda tvrdí, že vztahy mezi
Čechy a Slováky jsou dnes
lepší než za dob společného
státu. V rozhovoru, který po
skytl před pondělní návštěvou
Prahy, uvedl, že poslední spory
o federální majetek byly doře
šeny až při osobních jednáních
přímo mezi ním a premiérem
Zemanem.
Osudy Čechů a Slováků se
dnes znovu potkávají: oběma
státům jde o vstup do Evropské
unie a o spojenectví v NATO.
Nezdá se vám teď rozdělení
společného státu jako zby
tečné?
V době, kdy se německé státy
sjednocovaly, kdy se Evropa
rozhodovala pro společnou
měnu, se náš federální stát
rozděloval. Dnes se mi to však

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

jeví tak, že to byly protichůdné
Při vaší návštěvě Prahy se
procesy jen zdánlivě. Asi to tak
ukončí dělení federálního ma
být muselo, abychom mohli
jetku. Je to váš osobní úspěch
a ústupek Česka?
konstatovat, že mezi Slováky a
Čechy nebyly už dlouho tak
Ohradil bych se proti slovu
dobré vztahy jako dnes, kdy
ústupek - a to přesto, že je
oba státy mají plně demokra
jasné, že zde musela být
ohromně dobrá vůle a snaha o
tické vlády schopné nést odpo
vědnost, schopné přemýšlet
velkorysý přístup s ohledem na
pozitivním, konstruktivním způ
budoucnost. Samozřejmě bez
ústupků se žádný kompromis
sobem. Zřejmě jsme se museli
rozdělit, abychom se mohli
nedá najít. I když to zní trochu
začít spojovat ve větší rodině
pateticky, je to ohromný úspěch
demokratických národů Evropy.
našich národů, ale i ohromný
úspěch našich vlád. Jako o
Jsou tyto vztahy lepší než za
osobním úspěchu bych o tom
dob společného státu?
ale nerad hovořil. Je však
Já to tak cítím. Za komunismu
jsem jako úředník státních
pravda, že v jistém momentě
železnic hodně cestoval do
šéfové dali vyjednavači od toho
ruce pryč a prohlásili, že dál už
Prahy, a mám tedy spoustu
životních
—
zkušeností.
Má osobní
DANUBE TRAVEL AGENCY
zkušenost
mi
potvr
zuje to, co 800 Glenhuntly Road
Tel: 9530 0888
říkám
Fax: 9523 7800
Caulfield 3162
vztahy jsou
Mob:
0412 033 757
nebývalé
dobré.

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

Zvláštní nabídka

Letenka do PRAHY
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

se jít nedá, nedokážeme se
dohodnout, zbytek je na poli
tickém rozhodnutí premiérů. A
tehdy, bylo to někdy v dubnu
minulého roku, nastala velmi
intenzivní osobní jednání mezi
Milošem Zemanem a mnou.
Nedávného setkání premiérů
visegrádských zemí, nebo jak
se říká V4, v polském Hvězdně
se zúčastnil i německý kancléř
Gerhard Schróder. Nemyslíte,
že by se tato účast Německa
měla stát pravidlem, čím by
vzniklo jakési V4 plus 1, a že
Berlín by měl převzít patronát
nad rozšířením EU o naše
země?

V zásadě bych s tím nadšeně
souhlasil, jen možná, že ta
jednička by mohla být flexibilní.
Po Hvězdně ostatně následo
vala Budapešť, kde jsme se
setkali ve stejné sestavě nikoli
s německým kancléřem, ale
francouzským premiérem Lionelem Jospinem. Je ale úplně
jasné, že Německo je velkým
hráčem v evropské politice, a já
bych si jen přál, aby německý
kancléř projevoval stále výraz
nější zájem o kontakty s V4.
Věříte stále ve společný vstup
Česka a Slovenska do EU?
Ano, věřím. Uděláme vše,
abychom do unie vstoupili spo
lečně a tak, aby na nás naši
partneři nemuseli čekat.
Česká republika při jednání s

BlíŽENd
Oštšpky čerstvé a uzené,
parenice, korbáčiky (nlté),
tvaroh, kefír, 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
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unií odstoupila od požadavku
udržení celní unie se Sloven
skem v případě našeho dří
vějšího vstupu do EU - údajně
proto, že Bratislava nemá na
celní unii žádný velký zájem. Je
tomu tak?
Nikoli, Slovensko má eminentní
zájem na udržení celní unie. V
tomto případě má tento postoj i
výraznou podobu peněz. Mé
informace přitom hovoří o tom,
že se hledají pragmatická
řešení tohoto problému. Já
osobně však věřím v tu vari
antu, že Praha a Bratislava
vstoupí do unie ve stejném
termínu.
Považujete za hlavní překážku
v úsilí Slovenska o vstup do
NATO a Evropské unie stup-

(22.5.-21.6.)

Základní vlastnosti:

všestranný
sdílný
cynický
intelektuální
kontaktní
novátorský
komunikativní
jízlivý
nestálý

Blíženci mohou
studovat svoji
podobnost
s roztomilými
vlastnostmi
Václava Klause.
Jsou to lidé
komunikatívni
a cílevědomí.
( Rozhodni je
nezajímají
vaše názory.
Václav KLAUS
*19. 6. 194t

BOHEMIA TRAVEL
Plánujete častovat?
Vše zciřídíma
spolehlivě, rychle, za dobrá ceny!

Bohemia
JŘÁ VEL
Eva Jančíková a Jiří Sedláček
311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 0.3 9544 8999, Fax: 03 9544 1933,
AH: 03 9801 2796.

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

ňující se spory ve vládní koalici,
nebo jím je hrozba návratu
Vladimíra Mečiara k moci?
Já mám pocit, že jedno s
druhým souvisí. Čím víc se po
žíráme mezi sebou, tím větší
jsou šance pro tohoto pána,
který má stále mocenské am
bice. Vládní koalice má nepo
chybně největší rezervy ve
vzájemné komunikaci a soudrž
nosti. Možná ale teď, když
slovenští hokejisté ukázali, že
když se tahá za jeden provaz,
přicházejí výsledky, by se to
mohlo přenést i do vlády. Na
druhé straně spory ve vládě
nevidím nijak tragicky. Mečiarova éra je definitivně za námi.
On to ještě tak nevidí, ale je to
tak. Popularita Mečiara bude už
jen stále nižší a bude klesat o to
rychleji, čím výrazněji bude
vycházet najevo, že měl sku
tečně obrovský podíl na
devastaci společnosti - včetně
rozkrádání majetku. Také, i
když je nám teď těžko,
nepřeháněl bych skepticismus.
I jinde, v Polsku či Slovinsku,
můžeme vidět, že turbulence
VÝPRODEJ LYŽÍ

Před GST nabídka
až 50%sleva:
Lyže DYNAMIC CARVERS
2000, vázání, hole:
&84W $ 495,00.
Lyžařské kalhoty:
.$-24ťrntf
$149,00
Lyžařské helmy:
$ 99,00
Otevřeno včetně neděle
SNOW SKI P/L
68/72 Whitehorse Road,
Deepdene

Tel: 9817 4683

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635
ve vládních koalicích nejsou
ničím nenormálním.
Pro Západ je Vladimír Mečiar
zcela nepřijatelným politikem.
Pro slovenského prezidenta
Rudolfa Schustera, který vyšel
z vaší vládní koalice, je to však
partner hodný jednání a res
pektu. Je pro vás osobně
Mečiar přijatelný, nebo je
politikem, kterého je třeba
demokratickými silami jedno
značně izolovat?
Vladimír Mečiar pro mě není
důvěryhodným politikem ani
partnerem. Je nestandardním
politikem, je osobností s
diktátorskými sklony, a proto
jednoduše pro demokratické
politické síly nemůže být
partnerem.
Platí to i o Hnutí za demo
kratické Slovensko jako straně?
I z vnitřku HZDS zaznívají
racionální hlasy. Proto bych
nerad takto hovořil o straně
jako celku.
Prezident Schuster je Němec,
ve
vládě
máte
Maďary.
Slovensko se však nedištan
covalo od Benešových dekretů,
které těmto menšinám chystaly
stejný osud jako sudetským
Němcům. Není už čas na vy
slovení politování nad Benešo
vými dekrety?
V období, kdy jsme sestavovali
vládní koalici, jsme se jasně
dohodli, co tato vláda musí, a
co naopak nesmí udělat. Do
hodli jsme se i na tom, že v
tomto volebním období se
otázky Benešových dekretů

COOL

nebudou otevírat. V dalším
volebním období však bude
nová koaliční dohoda.
Máte uvnitř koalice bývalé
komunisty, Stranu demokratic
ké levice. Právě ta vytváří
největší napětí ve vládě.
Dokážete si nadále představit
dobrou spolupráci s touto
stranou, a především s jejím
předsedou Migašem, který
nedávno hlasoval spolu s HZDS
za vaše odvolání?
Když dokážou s panem Miga
šem spolupracovat bývalí disi
denti, dokážu to i já. Slovensko
potřebuje stabilní vládu. Ne
smíme zaváhat. Když toto vez
mete v úvahu, pak dojdete k
závěru, že je potřeba hodně
vydržet, hodně toho dokázat
strávit v zájmu toho základního
- to je šance pro Slovensko.
Postkomunisty prosazovaná re
konstrukce vlády by podle vás
posílila, nebo oslabila koalici?
fVz bude potřebná změna, já ji
rád udělám, a budu konat sám
velmi rychle. Momentálně ta
situace nenastala. V nynější si
tuaci je to nebezpečná hra,
koketující s předčasnými vol
bami. Rekonstrukce vlády by
změnila poměry v kabinetu,
rovnováhu, která se při sesta
vování vlády hledala velmi
obtížně.
Vážným problémem Slovenska
pro vstup do unie se jeví čtyřsettisícová romská menšina,
jejíž drtivá většina žije na
samém existenčním dně. Co
chce s tímto problémem vaše

ZONE

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

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

yfy. ^/r/.
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

vláda dělat?
Především jsme hned na po
čátku fungování naší vlády
tento problém otevřeně pojme
novali a přihlásili jsme se k
povinnosti ho řešit. Je to
problém dlouhodobý a nejed
noduchý. Je tu potřebné jít do
toho podstatného, do výchovy a
do vzdělání. A je to problém na
generace.
Dali vám evropští politici někdy
najevo, že je to problém, který
by mohl ohrozit vstup Sloven
ska do EU?
Ne, s takovým postojem jsem
se nikde nesetkal.
Po tvrdých úsporných opa
třeních se podařilo oživit
slovenskou ekonomiku, ale
nezaměstnanost je stále na
vysoké dvacetiprocentní úrovni
a lidem se žije opravdu těžko.
Má pravdu zpráva OECD, že
opravdu tvrdé reformy Sloven
sko teprve čekají?
Slovensko je z nejhoršího
venku, překonalo nejsložitější
období v reformě klíčových
oblastí ekonomiky. Velmi důle
žité je, že tento rok zazname
náváme velmi výrazný zájem
zahraničních investorů - třeba
Volkswagen otevírá novou
továrnu na středním Slovensku.
Nezaměstnanost se poprvé po
dlouhých měsících snížila.
Vedle těžkostí, které nepopírám, existuje mnoho pozitiv-

Vyučujeme
hře na klavír

nich signálů. To vše mě oprav
ňuje k mírnému optimismu další roky budou léty jasného
oživení.
Kdy normální. Slovák pocítí
změny k lepšímu i ve své
peněžence?
Pocítí. Připravujeme zvýšení
důchodů, v září dojde po
dvaceti měsících ke zvýšení
platů zaměstnanců ve státní
zprávě. Po poklesu reálných
mezd v minulém roce bude
letos následovat jejich růst.
MIKULÁŠ DZURINDA
je politik, kterému ještě před
několika lety mnozí nepřipiso
vali velkou budoucnost. Přesto
se stal naprosto klíčovou
osobností pro další směřování
Slovenska, když v rose 1997
stanul v čele sjednocené protimečiarovské opozice, vytvoře
né pod hlavičkou Sjednocené
demokratické koalice. Nejdříve
jako její mluvčí a později jako
předseda dokázal toto středopravicové uskupení dovést až k
úspěchu v parlamentních vol
bách na podzim roku 1998.
Další Dzurindovou zkouškou
vysoké politiky se stala násle
dující koaliční jednání, během
nichž se mu podařilo dojednat
fungující dohodu mezi zcela
různorodými stranami tvořícími
dnešní vládu. Přestože kabinet
prošel od té doby těžkými
zkouškami, dokázal přetrvat.
Pod Dzurindovým vedením
překonalo Slovensko vážnou

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

Po dlouhé nemoci na
Tasmánii zemřela
česká harmonikářka

Věra Kynas
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ekonomickou krizi, a především
se znovu vrátilo mezi přední
kandidáty vstupu do NATO a
EU. Dzurinda před několika
měsíci vytvořil z předních
vládních politiků vlastní stranu,
s níž hodlá vyhrát příští
parlamentní volby. Přes jeho
úspěchy mu pozorovatelé často
vytýkají autritativní styl řízení
vlády.

LEDNÍ HOKEJ
Tým českých hráčů ledního
hokeje - MELBOURNE LIONS,
mají na vsém dresu českého
Iva, hraje svoje zápasy na zim
ním stadionu v Ringwoodu:
pondělí 5. června, ve 20,30
pondělí 12. června v 19,00
úterý 20. června ve 20,30
úterý 27. června ve 23,00
pondělí 3. července v 21,45
pondělí 10. července v 21,45
pondělí 17. července v 21,45
úterý 25. července v 21,45.

Přijďte povzbudit naše
hráče v bojích o místo ve finále.

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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Co přinesla
vlaštovka
Manželé Hájkovi oslavili se
svými přáteli 50. výročí svatby.
Blahopřejeme vám Adélko a
Slávku k Vaší Zlaté svatbě,
které jste se dočkali ve zdraví a
spokojenosti a také radosti ze 4
vnoučat a v novém obydlí. Pře
jeme Vám ještě mnoho dalších
krásných společných let.
Paní Grétka Brezová se
úspěšně zotavuje po těžké op
eraci. Přejeme Ti Grétičko
hodně přibývajících sil a brzký
návrat do Tvé krásné zahrady a
k milovaným bonsajím.
Pan Otto Halm oslavil právě
krásné kulaté výročí 70.
narozenin. Za obětavé péče a
láskyplné pomoci své ženy
Hany čelí úspěšně a s hu
morem všemu, co je třeba
zvládnout v průběhu jeho reha
bilitace po nemoci, která ho loni
zákeřně přepadla. Přejeme Ti
Oťásku stálé zlepšování Tvého
zdraví a těšíme se z Tvého
elánu a dobré mysli.
Kursy českého jazyka pod ve
dením Zuzany a Vlasty se
účastní
druhého
termínu
celkem 18 žáků, kteří dochází
vytrvale každé úterý od 7 hodin,
aby postupně zvládli obtížnost
českého pravopisu a hlavně
mluvnice. Už umí pozdravit,
počítat, říci si o kafe a o pivo,
zeptat se, poděkovat. Před
hodinou si už dokáží objednat
česky večeři v kuchyni paní
Zlaté. A jelikož si vždycky

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.
pochutnají, řeknou nakonec
Edovi a Věře: “vybórne, dekjuji.
Knižní bazar v úterý 20.6. v
době od 12 do 20 hodin bude
otevřen bazar českých knížek.
Prodej,
nákup,
výměna.
Přineste, prolistujte, odneste si
krásné publikace za minimální
ceny. Výtěžek z akce je určen
na Český dům.
Mše svátá a beseda v neděli 4.
června v 11 hodin dopoledne
bude sloužena otcem Fran
tiškem mše svátá v letovisku
Šumava - Peksa Park (84 - J5).
Během následné besedy bude
k dispozici káva a občerstvení.
Případné domácí chlebíčky či
jiné laskominy jsou vítány.
Srdce Šumavy Budete se
mnou jistě souhlasit, že práce
se daří především tehdy, dáte-li
do ní srdce. Ať už člověk velebí
zahrádku nebo vaří večeři. A
když dělá někdo takovou práci
navíc nezištně a především pro
druhé, pak dává ožít duchu
srdečné pospolitosti. Tentokrát
jde o pospolitost křesťanskou
opět na naší Šumavě v Belgrave. Bylo to o květné neděli
na Křížové cestě na Velký
pátek a o slavné Velikonoční
mši, kdy se svého úkolu po
třikrát krásně zhostil br. Ka
pucín A. Hrdina. Děkujeme
vám otče Aureli. Rovněž
všichni, co se podíleli na po
moci v těchto dnech, si zaslouží
velký dík. Úkol to byl náročný a
vše dobře dopadlo. Díky paní
Aleně a jejím věrným, srdce
Šumavy žije dál.

SUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS' SUPPLIES
PI: 9557 4119, 9557 3813
Fax: 9557 4924
378 Centre Rd. Bentleigh 3204

BENTLEIGH PAINT SPOT

Vaříme s tetou základy české
kuchyně
pro
mladé
hospodyňky. Přijďte, uvařte,
ochutnejte. Podrobnosti na tel.
9808 8137 v sobotu odpoledne.
Nová česká učitelka přestože
už jsme tu dvě, není nikdy dost
rukou k tomu, aby se práce lépe
dařila. Výbor Sokola požádal
ministerstvo zahraničních věcí
ČR o vyslání učitele nebo
učitelky, aby zde rozšířil větší
zájem o český jazyk, hudbu,
tanec, zpěv, divadlo, tábor,
noviny,
přednášky,
knihy,
zábavy, výlety atd. Jak víte, je
toho ještě hodně, co by se dalo
dokázat v naší menšině.
Těšíme se na její příjezd a
věříme, že si tu zvykne.
V.Š.

Redakční úpravy, kterým inter
netové noviny - Neviditelný pes
podlehly, znesnadňují výběr
pravidelných zpráv.
Deník, který tyto zprávy předá
val našim čtenářům proto
nemůže pokračovat.
Neviditelného psa můžete i
nadále číst na internetu na
adrese: http//pes.eunet.cz/

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

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

vart11

Siahali sme po zlate,
máme striebro!
Nezabudnuteľnú drámu so šťast
ným koncom pre Čechov pripravili
vo včerajšom finálovom zápase
hokejových MS v Petrohrade re
prezentanti ČR a Slovenska. Česi
po víťazstve 5:3 obhájili vlaňajšie
prvenstvo, ale ešte viac sa na
šampionáte hovorilo o skvelej
partii Slovákov okolo trénera Jána
Filca, ktorá sa zaslúžila o naj
väčšie prekvapenie MS.
Novú arénu na Triede boľševikov
postavili Rusi, aby v nej oslávili
prvenstvo domácej zbornej, ale
mužstvo hviezd NHL pripravilo
svojim fanúšikom jeden šok za
druhým, a tak o viaceré zápasy
play off predčasne opadol záujem.
Včerajší deň v Petrohrade mal dva
vrcholy: voľbu nového gubernátora
mesta a finále MS. Isté je, že
lepšia atmosféra vládla večer na
ľade aj kecf víťaz je iný, ako si želali
ruskí fanúšikovia. Takmer všetci
do jedného držali palce sloven
skému tímu. Ich nadšenie ochlad
lo, keď Česi v prvej tretine využili
slabšie chvíle našej obrany a viedli
už 3:0.
„Slováci sú pre nás mimoriadne
nepríjemným súperom, ich motivá
cia je obrovská,“ odfúkol si po
zápase tréner víťazného mužstva
Josef Augusta. Rozhodnutie prinie-

úterý 6. června:

Strakonický dudák
Ladislav Pešek, Jaroslav Vojta (1955)

úterý 20. června:

Dobrý voják Švejk
R. Hrušínský, J. Hlinomaz, F. Filipovský (1964)

Začátek v 8 hodin, večeře před představením
VSTUPNÉ $ 2,sol rýchly gól na 4:1 na začiatku
tretej tretiny. Kapitán Slovenska
Miroslav Satan, najlepší strelec
šampionátu s 10 gólmi, hnal svoje
mužstvo do útoku, no tím ČR po
skvelom priebehu víťazstvo udržal.
Hneď po záverečnom hvizde
kanadského rozhodcu Achesona
Česi od radosti naskákali na
brankára Čechmánka, bolo vidieť,
ako si vydřené víťazstvo cenia.
„Urobili sme všetko, čo bolo v
našich silách, tentokrát nám to
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I

$......................
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(S)ne
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L— — —

nevyšlo. Možno o rok,“ pozname
nal útočník Ľuboš Bartečko,
ktorého vyhlásili za najlepšieho z
nášho mužstva. Naši reprezentanti
ťažko prekonávali sklamanie,
nastupovali vo víťaznej atsmofére
a v útočnej fáze súpera vysoko
prevyšovali. Ale za historické prvé
strieborné medaily z MS im patrí
poďakovanie. Slovensko v hokeji
konečne prerazilo do svetovej elity.
ONDREJ GAJDOŠ, Petrohrad

-

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

vart
Pohádkové odpoledne
pro děti
V neděli 25. června v 15,00 hod.
bude v Národním domě
pohádka pro děti.

Čert a Káča
a po přestávce

Hrnečku vař
K občerstvení bude káva a zákusek.
Vstupné $ 2,00

VÝLET
S přispěním ministerstva “Human Services”
organizuje Sokol Melbourne lne. dvoudenní
zájezd.
Pojede se do okolí Rutherglen. Odjezd ve
středu ráno se zastávkami na vinicích, kde
ochutnáme místní vína a sýry.
Druhý den bude vyjížďka na kolovém
parníku “paddle steamer” na řece Murray s
návratem ve čtvrtek večer.
Zájezd je zdarma včetně jídla a ubytování.
Stále ještě je několik volných míst a zájemci,
kteří musí být starší než 60 let se mohou
přihlásit ve čtvrtek mezi 12. a 14. hodinou na
tel: 9329 9922.

ČERVNOVÁ ZÁBAVA
v sobotu 3. června
v Národním domě,
497 Queensberry Street,
North Melbourne

Hraje STUDIO 4, večere, tombola

Vstupné $ 10
Objednávky míst na tel:
9744 1691 nebo 9432 8246
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