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Okultní věda
a šampaňské
Nedávno jsem se dozvěděl
pro život důležitou věc, magie
praví, že zelená barva posiluje
vyčerpané nervy, dodává tělu
energii, zmírňuje srdeční nemo
ci, snižuje krevní tlak a odstra
ňuje poruchy spánku. Jsem na
99 procent Čech a řekl jsem si,
bodejť ne, pamatuji si, že sto
koruny byly téměř vždy zelené.
Plná kapsa takové kouzelné
síly ovšem někdy může naopak
zvyšovat krevní tlak I Pokud si
vzpomínám, pro mé rodiče ne
bylo snadné ušetřit pár stovek,
což spíše nespavost vyvolá
valo. Všeobecně se tvrdí, že za
první republiky se nakupovalo
levně, byla láce. Na začátku
třicátých let stačila stokoruna
na 66 piv, dnes, jak jsem ne
dávno v republice zjistil, ani ne
na črtnáct. Nechal jsem se
ostříhat, platil jsem Kč 40, u
holiče jsem pobyl 12 minut,
stříhání trvalo necelé čtyři, více
než osm minut jsem čekal na
vrácení ze stokoruny, je tra
dičně zelená, tak jako s Hrad
čany,
Masarykem
nebo
hutníkem.

srpen 2000
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Můj exilový přítel přepočí
tával hodnotu západní a socia
listické měny na bochníky,
tento systém nebyl stopro
centní, ale přece něco na
pověděl. Takže zůstanu u
bochníků, od rodičů vím, že si v
roce 1939 mohli za sto korun
koupit 44 chlebů, to se repub
lika již setřásla z hrůzy
hospodářské krize, chleba byl
levnější než o deset let dříve. V
roce 1949 stál bochník, to si již
pamatuji, pět korun, takže za
stovku jich bylo dvacet. Když
jsem přijel do republiky po
listopadu 1989, stál bochník Kč
4,40, socialismus si s cenu
potravin hlídal v domnění, že je
to ukazatel spokojenosti. Po
pravdě řečeno, u mnohých
občánků stále je. Těch pět tisíc
životů, které má na svědomí
komunistický režim v bývalém
Československu, pro ně nic
neznamená, tak jako to, že od
února 1948 prošel za jednačtyřicet let věznicemi, lágry a
pracovními tábory na milion
lidí. Dnes za sto korun koupíme
šest bochníků. Škodovka stojí
dnes asi desetkrát tolik než v
šedesátých letech.
Malý český člověk běduje a
zapomíná, že takový trend je
celosvětový. Vzpomeňme si,
kolik jsme platili za poštovní
známku na letecký dopis do
Evropy, za litr benzinu a za
auto, když jsme přijeli do
Austrálie. Za sto korun anebo
za sto dolarů koupíme pod
statně méně než před 30-40
roky. Naše platy ovšem stouply
pravděpodobně více než deset
krát. Láhev sektu Bohemia
stála v republice před listopa
dem 1989 29 korun, dnes ji
koupíme za 89 korun, to se
nezdá tak zlé a je to dobrý

důvod si tímto domácím šam
paňským připít. Totalita je pryč.
Průměrný plat v České repub
lice je dnes 12 tisíc korun
měsíčně, snadno si tedy vypo
čítáme, že na jednu stokorunu
člověk pracuje jeden a půl
hodiny. V roce 1921 kancelář
ský úředník musel na jednu
stokorunu pracovat 45 hodin.
A když jsem začal s pivem,
neodpustím si jedno plzeňské
na závěr. Posuďte se mnou, jak
se český život změnil. Kromě
chvalozpěvů na socialismus
(stovky zmařených lidských
životů, statisíce rozbitých rodin)
Dikobraz, Rudé právo, Mladá
fronta a další publikovaly de
setitisíce karikatur a politických
vtipů, kterým se mohl zasmát
jen idiot. Politický vtip je účinný
tehdy, kdy se pohybuje na

laroslav Malák: Touha po aomové

hraně dovoleného, pravá kari
katura bourá stereotypní před
stavy a idoly a vysmívá se moc
ným. Český karikaturista se ne
směl dotknout front na bram
bory a chraň Bůh poprav ne
vinných, směle se ale trefoval
do imperialistů. Nevynechal
ovšem ani exulanty, jedním
okem ronící slzy touhy po
domově a druhým pak dštící
atomové pumy.
Miloš Ondrášek
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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne

Do Sydney pojede
126 českých
sportovců
Lidové noviny 15.8.2000

Pro zařazení do nominace
museli sportovci splnit vel
mi přísné podmínky, jež
stanovil Český olympijský
výbor tak, aby v Sydney
startovali jen ti, kteří mají
naději na výborné umís
tění.
PRAHA 14. srpna 2000 Českou republiku bude na
olympijských hrách v Sydney
reprezentovat 126 sportovců v
17 odvětvích z 28, v nichž se
bude bojovat o medaile. Roz
hodlo o tom dnešní zasedání
Českého olympijského výboru,
které bez výhrad schválilo
návrh tak, jak ho předložily jed
notlivé sportovní svazy. V nom
inaci je 92 mužů a 34 žen.
Pro zařazení do nominace
museli sportovci splnit kritéria
mezinárodních sportovních fed
erací a zároveň podstatně přís
nější podmínky, jež stanovil
ČOV tak, aby v Sydney starto
vali jen ti, kteří mají naději na
výborné umístění. V měřitel
ných sportech museli závodníci

e

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
splnit nominační limity, v jiných
odvětvích bylo vstupenkou na
hry umístění do osmého místa
na mistrovství Evropy, nebo do
šestnáctého místa na světovém
šampionátu. V kolektivních
sportech se hrály kvalifikace, v
nichž však z českých reprezen
tantů uspěli jen fotbalisté.
Není vyloučeno, že nomi
nace ještě dozná změn v pří
padě zranění, povolání náhrad
níků, nebo při nějakém mi
mořádném výkonu. Teoretickou
šanci má tenista Bohdan
Ulihrach, který je zatím druhým
náhradníkem pro olympijskou
dvouhru. Na svou šanci čeká
také badmintonistka Markéta
Koudelková. Lukostřelec Martin
Bulíř je sice také mezi náhrad
níky mezinárodní federace, ale
nesplnil podmínky ČOV, proto v
nominaci nebude.
Velmi pravděpodobné je, že
se bude dál vyvíjet nominace
fotbalistů tak, jak budou pokra
čovat jednání s kluby o uvol
ňování hráčů. Zatím je v devatenáctičlenném návrhu šest
náct fotbalistů z týmu, který
získal letos v květnu na Sloven
sku stříbro na ME do 21 let. K
nim trenér Karel Briickner přidal
zkušeného brankáře z mužstva
vicemistrů Evropy z roku 1996

Peter Strich

Stamps & Coins

3rd Floor Myer Lonsdale Street, Melbourne
Phone: (03) 9661 2945, Fax: (03) 9661 2517
Email: pstrich@ozemail.com.au
wvw.ozemail.com.au/~pstrich

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

Petra Koubu, záložníka Rosick
ého a útočníka Kučeru. Uzávěr
ka fotbalové soupisky je 25.
srpna.
V nominaci je 36 olympi
oniků, kteří již startovali před
čtyřmi lety v Atlantě. Nechybějí
tehdejší medailisté - dvojnásob
ný olympijský vítěz v kanoistice
Martin Doktor, zlatá vodní
slalomářka Štěpánka Hilgertová a oštěpař Jan Železný,
který bude v Sydney usilovat už
o třetí zlato. Bronz z Atlanty
mají doma desetibojař Tomáš
Dvořák, trojskokanka Šárka
Kašpárková a střelec Miroslav
Januš. Osm sportovců bylo už
v Barceloně v roce 1992, oště
pař Železný, veslař Václav
Chalupa, kanoista Petr Pro
cházka a střelec Petr Málek
startovali dokonce už před
dvanácti lety v Soulu.
Nejstarším členem výpravy
je třiačtyřicetiletý střelec Václav
Bečvář. Nejmladší pak teprve
šestnáctiletá gymnastka Kateři
na Marešová, jíž patří ještě
další dva primáty - 160 cen
timetrů výšky a 46 kilogramů
váhy. Nejvyšší je naopak plá
žový volejbalista Martin Lébl,
který měří 201 centimetrů, a
nejtěžším mužem výpravy bu
de se 148 kilogramy vzpěrač

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

RINGWOOD NORTH
235 Warrandyte Road

Objednejte se na novém tel. čísle:

S 9879 0066

vart3
Petr Sobotka.
Plénum ČOV schválilo také
nominaci olympijského štábu a
doprovodu, který tvoří trenéři,

lékaři a maséři. Celkem je ve
výpravě přesně 200 členů.
Šéfem mise bude stejně jako v
Naganu v roce 1998 místo

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

předseda ČOV František Dvo
řák. Jako první odletěl do
dějiště her s velkým předstihem
kanoista Martin Doktor.

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 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 AIRLINES
Suite 808, Austrália Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713
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ODTUD A ODJINUD
Teprve nyní jsem se dozvěděl,
že slovo „gurmán“ znamená
žrout, zatím co „gurmet“ před
stavuje labužníka, oba rádi jí, to
je pravda, ale s rozdílem. Čes
ká chuť a tím také kuchyně si
nelibují v exotičnosti, nepotře
bují krokodýlí ocas či sloní
chobot, podle pražských odbor
níků nudle s mákem či telecí
ledvina v županu podle Sandtnerky jsou senzační záležitosti.
K hovězímu se mají současně
podávat tři omáčky - koprová,
rajská a houbová. Anglické
královně v Praze servírovali
svíčkovou, českým jídlem byl
nadšený portugalský prezid
ent... Mezi nejlepší pražské
restaurace byly vyhlášeny“
Circle Line, Zlatá Praha, Palace
hotel, U Patrona, U Lípy II,
Bellevue, Hotel Voyta, V Zátiší
a U Malířů.
ngličtina v roli parního
válce - na konci 18. století
mluvili australští domorodci
údajně 260 různými jazyky, od
té doby jich 160 zmizelo v
nenávratnu a pouze dvacet jich
nyní slouží k běžné komunikaci.
Na jednom ostrůvku mezi
Austrálií a PNG se mluví jazy
kem, který má čtyři minulé
časy. Jedním se vyjadřuje to,
co se událo minulou noc,
druhým co minulý den, třetím
to, co se stalo nedávno a
čtvrtým dávnou minulost. Na
Fiji zase minulý čas vůbec
neznají :„Včera si dám pivo“.
e dnech, kdy píši tento
sloupek, mužstvo odbíje

M

V

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
né Slovenské republiky prohrá
vá všechny zápasy s Austrálií,
československý volejbal patříval mezi nejlepší, aby ne,
hrával se v Sokole, v tramp
ských osadách, ve školách.
Nevím, zda Slovákům nabídne
útěchu to, že v době Olympiády
bude v Canbeře (CQckingtoQ
Green) v areálu „Svět v malém“
umístěna maketa Bojnického
zámku, že by pietni vzpomínka
na grófa Jána Pálffyho,
posledního feudálního majitele
bojnického „zboží“ ? K naší
hanbě řečeno, téměř úplně nám
uniklo, že v Sydney minulý
měsíc končila v Londýn®
odstartovaná jízda automobilů
starších 30 let. Letadla pře
pravila vozy a posádky z
Turecka do Thajska a pak ze
Singapuru do Darwinu. Ve třídě
do 1500 cc se umístily vozy
ŠKODA MB na prvním a třetím
místě. Do mistrovství světa za
řazených závodech v akroba
tickém skoku na lyžích na
Bulleru se v polovině srpna
umístil Aleš Valenta z ČR na
druhém místě.
řed časem jsem referoval o
knize Zpověď tajného bis
kupa, ve které tajně vysvěcený
biskup Jan Konzal otevřeně a
nediplomatický mluví o katolic
ké církvi v době normalizace.
Nyní se mi dostala do rukou
podobná publikace, zpracova
ná ale nikoliv podle osobního
vyprávění, nýbrž na základě
objektivních výzkumů. Petr
Fiala a Jiří Hanuš: Skrytá Cír
kev, Centrum pro studium de
mokracie a kultury, Brno, 1999,

p

str.383. V podstatě jde o vy
líčení života Felixe M. Davidka
a činnosti jím založeného
společenství Koinótés. Kniha
představuje dosud nejdůklad
nější pohled na historii tajných
církevních aktivit realizovaných
v komunistickém Českosloven
sku skrytými strukturami kato
lické církve, které se formovaly
kolem osobnosti biskupa Da
vidka (1921-1988). Základní
osu výkladu tvoří pozoruhodný
životní příběh Felixe M. Da
vidka, na jehož pozadí podávají
autoři vylíčení části osudů
skryté katolické církve a sou
běžný zápas nejen proti totalitní
diktatuře, ale také církevní
domácí a vatikánské byrokracii.
V knize se odráží nejeden
moment českých současných
náboženských a politických
dějin.
ÍÍQ okol mne naučil odvaze,
^^vytrvalosti a sebekázni”
píše k příležitosti nedávného
sletu brigádní generál letectva
v.v. František Fajtl. Cvičil od
svých šesti let v jednotě Toužetín a Louny, pak v Trnovanech u Teplic, v Olomouci a
Přerově. Ve válce se stal
zakladatelem sokolské jednoty
310. Čs. stíhací perutě v Anglii,
všude mezi sokoly se cítil
spokojeně a šťastně. V Sokole
hrál divadlo, zpíval, recitoval říká, že šlo také o rozvíjení
kulturních a duchovních hodnot
a vytváření základů lásky k
vlasti, hlavní motivace k boji
proti nepříteli.
Melbourne skončil 49.
mezinárodní filmový festi-

V

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

vart5

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
val. Jedním z filmů, který pře
kvapil náročné publikum, byl
celovečerní český snímek
uvedený pod názvem Return of
the Idiot. Herečka Lenka
Kořínková, která byla s životem
v Austrálii velmi nespokojená,
se vrátila do republiky a věnuje
se tam sepisováním kuchařek a
udivuje znalostí australské ku
chyně.. Jiná herečka, Dáša Blá
hová, která pendluje mezi
Sydney a Prahou, zase sepsala
Pohádky z klokaní kapsy moti
vovanými lidovými pověstmi
Austrálců, jde o krásně upra
venou velkoformátovou knihu s
mnoha
ilustracemi,
nakl.
Egmont, ČR, 44 str, Kč 129.
V Památníku národního pí
semnictví v Praze, kde je
také uložena část archívu
Františka Váni a melbournského Hlasu domova, byla
otevřena komorní výstavka
Dopisy Olze zachycující léta
1979-83, kdy komunistický
režim držel dnešního prezi
denta Václava Havla ve vy
šetřovací vazbě v Ruzyni a ve
věznicích v Heřmanicích a na
Borech. Výstavka je dokumen
tována rukopisy, strojopisy,
fotografiemi a knihami, Havel
tuto dobu nazval “nezbytnou
fází života”. Některé z exponátů
byly dosud veřejnosti neznámé,
jako např. šestý dopis, pět jich
bylo zařazeno do známé knihy
Dopisy Olze. Zajímavý je také
policejní protokol o provedení
domovní prohlídky či tužkou
psané Havlovy náčrtky textů
obhajoby a závěrečné řeči u
odvolacího soudu. Jedním z

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

9809 1826
—-—■—v—

exponátů je také protest proti
Havlovu uvěznění napsaný
Andrejem Sacharovem.
jedněch pražských novi
nách byl uveřejněn článek
“kde ve světě je možné zajít do
české restaurace”. Píše se o
českých hospodách ve Spo
jených státech, Rakousku, Ja
ponsku, Kanadě, Číně, Viet
namu, Rusku, Německu, a
jinde. Austrálie v seznamu
pohříchu ( nebo popravdě ?)
uvedena není.
tomto roce byl v Praze,
nakl. Akropolis, vydán str
hující román Edvarda Valenty
Žít ještě jednou. Autor, novinář
působící v
předválečných
Peroutkových Lidových Novi
nách, napsal několik knih,
nejznámější je asi vyprávění o
našem krajanu Welzlovi, který
žil třicet let mezi Eskymáky na
dálném severu. Životopis To
máše Bati napsaný těsně před
válkou se dočkal vydání až v
r.1980 v exilu. V roce 1956
vyšel Valentův neobyčejný ro
mán Jdi za zeleným světlem.
Spisovatel byl krůtě proná
sledován totalitním režimem a
jeho osud patří k nejotřesnějším
tragediím mezi umlčenými
českými literáty. Narodil se r.
1901 v Prostějově a zemřel v r.
1978 v Praze. V doslovu díla
Žít ještě jednou se píše, že
....„umíral několik let v naprosté
opuštěnosti a bídě, proná
sledován oněmi Plůdky a po-

V

V

dobnými normalizátory až za
hrob“. Tento poslední Valentův
román byl dopsán někdy na
počátku sedmdesátých let,
třikrát vyšel ve strojopisné
samizdatové Petlici a v roce
1984 tiskem v exilovém nakla
datelství Index v Kolíně n.R..
Domácího knižního vydání se
dočkal až v tomto roce. Va
lenta, bystrý pozorovatel vše
ho, co se děje kolem, jak to již
u dobrého novináře ani nemůže
být jinak, zasadil Žít ještě jed
nou do naší doby v polovině
tohoto století, epochy pozna
menané dvojí totalitou a neříká,
že jde c napínavou historie
krve, ale obyčejný příběh lásky,
která byla, je a bude navěky
vrcholem života.
brátila se na nás nakla
datelská společnost AION
CS, TGM 1280, 76001 Zlín, s

O

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES
OPRAVY a údržba
Ledniček, praček, sušiček, myček s
nádobí a ostatních průmyslových J
a domácích spotřebičů.

IVO NOVÁK
13 Gifford Avenue,
Ferntree Gully

MOBILE: 0407 369 211
Shop: 9758 8854

OPAL
GALLERY
FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE AUSTRALIAN ARIWORK

TAX FREE
192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

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.

Ph: 9650 2727; Fax: 9650 4001

Na návštěvě v Melbourne?
Zajděte k nám na Collins
Street. Austrálie je proslulá
svými opály i perlami. Máme
opravdu velký výběr. Také
klenoty a australské umělecké
předměty pro každý vkus i
kapsu.
Těší se na Vás
(a novinky z domova)
Monika a Jarka
—---------- .....
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tím, že vydala Ottův naučný
slovník na dvou CD-ROM dis
cích. Podle této informace je to
věrná digitální replika velkého
Ottova naučného slovníku a
obsahuje všech jeho 28 svazků,
t.j. 29 tisíc tiskových stran, 180
tisíc hesel, 5 tisíc obrázků a 500
příloh. Je to kompendiun (sou
hrn) všech obecných vědomostí
z let 1888-1909. Nakladatelství
současně podobným způsobem
připravilo vydání Ottovy ency
klopedie nové doby - v letech
1930-1943 vyšlo 12 svazků s
téměř 60 tisíci hesly, 200
ilustracemi a tisíci obrazovými
přílohami. Komplet stojí včetně
poštovného 149 USD.
ude Český Dialog smeten ?
Tak je nadepsaná infor
mace v tomto v Praze vydáva
ném časopise pro Čechy doma
i v zahraničí, že po deseti le
tech mu hrozí zánik. Důvod je
ten, že Ministerstvo zahranič
ních věcí, který časopis pod
porovalo, není spokojeno s jeho
úrovní a ruší finanční injekce.
Já zde nechci diskutovat kvalitu
Českého Dialogu, to je věc
každého čtenáře, jaký si udělá

B

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

úsudek. Zarazil mne ale nadpis
o smetení. Koho redakce Čes
kého Dialogu obviňuje ? Kdo
vtiskoval časopisu tvář .obsah a
standart? Dobře vím, že vydá
vání časopisu je nemalá sta
rost, během mého exilu jsem
spolupracoval s několika v Melbourne vydávanými č.asopisy a
žádný z nich nedostával žád
nou podporu, závisel pouze na
svých čtenářích - čtrnáctideník
Hlas domova, který zde vy
cházel téměř třicet let, Hlasy,
Panorama a Kvart, dále při
pomínám v Sydney vydávané
Noviny a Spectrum, pochybuji,
že by měly nějaké sponzor?/.
Domnívám se ale, že pouze
nezávislý
časopis
může
svobodně informovat. Pokud
vím, v redakci Českého Dialogu
( nemám na mysli dr. M.
Stránského či pravděpodobně
jen papírovou redakční radu )
nebyl nikdo, kdo žil delší dobu
mimo republiku a tak intimně
znal problematiku exulantů.
Nedivím se, že pro Český
Dialog, závislý na Ministerstvu
zahraničních věcí, byla jistá
témata tabu, i když pro exil by

HYMANS SOLICITORS
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Petra Moravek BEc.LLB.
"První porada zdarma”
PERSONAL INJURY
- No Win No Charge Workers Compensation, Hearing Loss, Transport Accident,
Public & Occupiers Liability, Medical Negligence
COMMERCIAL and BUSINESS
Sale and Purchase of Business, Civil Litigation
WILLS and PROBATE
Wills, Probate and Letters of Administration of Estates,
Executors Obligations & Beneficiaries Rights
FAMILY LAW
Divorce, Property Settlement Mediation,
Child & Spousal Maintenance, Residence and Contract Orders
CRIMINAL LAW
Traffic Offences, Criminal Charges, Representation and advice
CONVEYANCING
Purchase of Property, Preparation of Vendors,
Statement & Contract of Sale, Auction Contracts,
Subdivision, All Your Conveyancing.

Main Office / Dandenong, Level 3/90 Walker Street

Telephone / 9793 7676
North Melbourne
(near Victoria Market - by appointment only)

byla velmi zajímavá, mám na
mysli např. informace o agen
tech StB, kteří působili třeba v
Austrálii a byli napojeni na
čsl.zastupitelské úřady, kdo z
funkcionářů Ministerstva zahra
ničních věcí vystudoval na di
plomatických školách v Sovět
ském svazu nebo tam byl
vědeckým aspirantem. Samo
zřejmě nás zajímá, jakou má
konzulární a diplomatický per
sonál pracovní výkonnost a
spolehlivost a jaký je jeho
poměr k veřejnosti, např. ke
krajanům, kteří žijí i po půl
století mimo „starou vlast“ a
třeba mají jisté potíže po
rozumět dnešní úřední češtině
a pod.. Přišli jsme také na to, že
někteří „diplomaté“ mají na
starosti jen sami sebe. Sama
postava ministra zahraničních
věcí je kontroverzní. Toto vše a
mnoho jiného by se mohlo v
Českém dialogu diskutovat. A
časopisecké příspěvky
lidí,
kteří byli
horliví zastánci
totalitního režimu, nemáme v
exilu rádi.
aše peníze byly a jsou v
Praze žádané, my sami již

N

Koupím kvalitní obrazy Prahy,
nejlépe olejomalby.
Nabídky zavolejte na telefonní číslo
9755 2434 mezi 8 a 10 hodinou večerní.

kIa DANUBE TRAVEL AGENCY
800 Glenhuntly
Road
Caulfield 3162

Teľ. 9530 0888
Fax: 9523 7800
Mob: 0412 033 757

Zvláštní nabídka

OLYMPIC SPECIAL
Do Evropy za $ 1245

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

méně. Náš špion těsně před
uzávěrkou hlásí, že Jiří Hodač,
který kdysi v Melbourne vydá
val měsíčník Panorama a pak
více než deset let působil na
vedoucím místě českého vysí
lání BBC v Londýně, rezignoval
z pozice ředitele zpravodajství
České televize v Praze. Na
stoupil tam v dubnu tohoto
roku. Z této zprávy vyplývá, že
domácí Češi exulantům nepře
jí. Naše zkušenosti nabyté v
západních zemích jsou ne
vítané. Český „establishment“
je stále pevně zabořen do
kocourkovství, šlendriánu a
xenofobie bolševických zlo
zvyků.
IP
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Václav je pro nás

živoucí symbol
Historici, a tím spíše politici,
se-vždycky hlasitě přeli a budou
přít o Přemyslovce Václava.
Například o "knížete Václava,
vévodu země české", anebo o
"svátého Václava"? A proč
vůbec ono "anebo"? Na rozdíl
od historiků a politiků se lidé v
Čechách, na Moravě a ve
Slezsku už dávno, dávno mlčky
shodli na’tom, že Václav je
snad to jediné, co nás ve světě
živoucích symbolů všechny

spojuje, co nás dokonce
společně zavazuje. Je to skoro
jako zázrak: tichá pošta přes
tisíc let předává stále stejné,
nezkomolené poselství: to on
nedá zahynouti nám ni bu
doucím, budeme-li se k němu
obracet ať již prosbou, či modl
itbou. Vždycky, když se u nás
dělo něco významného, trag
ického či radostného, lidé, aniž
by je kdo svolával, hrnuli se k
Myslbekově ztepilé jezdecké

SEZNÁMENÍ
Třiadvacetiletý mladý muž, |
sportovní postavy, dobrého
vzhledu a charakteru, se
smyslem pro humor, hledá
ženu k vážnému seznámení.
Dítě není překážkou.
Zn: Nestyď se a zavolej
Telefon: 03 9399 2097
Honza I

PRAGUE CAKES
jemné české
pečivo a zákusky

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

Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

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

PANNA (24. 8.-23. 9.)
Základní vlastnosti:

bystrý
důkladný
čistotný
střízlivý
skeptický
náročný
pilný
lstivý
nudný
pedantický
malicherný

Otakar Motejl je
klasická panna. Ta
totiž musí být
přesvědčená, že je
užitečná. Musí mít
stále něco na
práci, aby její život
měl smysl. Při
jednáni s pannou
budte věcní:
řekněte přesně, co
od ni chcete.
Otakar MOTEJL
*10. 9. 1932

BOHEMIA TRUHEL
ÍHčšnujctc ccstovcit?
Vše zařídíme
spolehlivě, rychle, ze* dobré ceny!

Bohemia Jj
Třa 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

soše. Hrnuli se ale už i k soše
Bendlově, o mnoho méně
ztepilé, stojící snad o sto
padesát metrů níže, uprostřed
tehdy ještě Koňského trhu, v
červnu roku 1848. Tam se
tehdy sloužila mše pod širým
nebem a ta byla znamením k
prvnímu vůbec veřejnému poli
tickému vystoupení našich lidí
v moderních českých dějinách.
Václav je magnet, který nás
dává dohromady
Spory historiků a politiků
jsou vedle této neumlouvané
spontánnosti nikoli snad nes
myslné, ale jaksi mimoběžné.
Ať se napíše či řekne o Vá
clavovi cokoli, ať z něj někdo
dělá slabocha, pobožnůstkáře,
zaprodance či slouhu, on nás
povede do vítězných bitev
(nemusí při nich řinčet zbraně).
K němu spěcháme, když
chceme říci vážné slovo, když
chceme, třebas jen mlčky,
protestovat proti zlu a ne
spravedlnosti.
Také
když
chceme dát najevo překypující
radost jako třeba 28. října 1918.
Magnet, který nás táhne k pa
tronu země české, je tedy asi
skutečně uložen v nejspod
nějších vrstvách základů bu
dovy české státnosti. To on nás
spojuje, dává nás dohromady,

on nám dává možnost pocítit
alespoň čas od času, že exis
tuje jakési "my". Právě Václav
dává naší přerývané, věčně
jakoby nehotové, křehké stát
nosti
duchovní
rozměr.
Neumíme o něm vždycky
přesvědčivě mluvit, někdy
míváme pocit, že se kamsi vy
tratil, ale cítíme ho jako něco
významného. Cítíme, že není-li
dnes, měl by být zítra. Že je to
náš dluh, který musíme splatit.
Jako řekl T. G. Masaryk "Ježíš,
ne Caesar”, věříme my, že
"Václav, ne Boleslav". Ačkoli to
byl ten druhý, který daleko su
verénněji a vlastně’ úspěšněji
zacházel s mocí. Také ovšem s
dýkou nájemných vrahů. Nes
tačí pokrčit rameny, že tehdy
byly takové metody běžné. S
živou svatováclavskou tradicí
se nesnášejí a nic takového
jako boleslavská neexistuje.
Pokusy zneužít Václava pro
nekalé cíle jsou naprosto
pochopitelné. Nepochopitelné
by bylo, kdyby se o to nikdy
nikdo nepokusil. Nesouvisí to
však s povahou Václavova his
torického působení, ale právě s
tisíciletou václavskou úctou!
Zneužít je přece třeba vždycky
to, co působí, co oslovuje, nikoli
to,
co
je
cizí.
Naše

polistopadová doba se od té
poříjnové (po roce 1918) liší
také tím, že tehdy se stát ve
svých vůdčích lidech postavil
za Václava a oslavil milénium
jeho smrti s věrohodnou důsto
jností. Kde se tedy vzala ta
slova Václava denuncující? Je
to nejistota, je to strach, je to
myšlenkově
nezpracovaný,
živým svědomím neočištěný a
sebevědomými slovy i činy
nezhojený vztah k našim
sousedům za západní hranicí,
který pak mluví ústy rouhačů.
Kníže Václave, svátý Václave,
dej nám odvahu podívat se
pravdě do tváře. Jinak Tě pro
marníme.
Petr Pithart, senátor za

SOKOL MELBOURNE
INC.
Výbor zvolený
20. srpna 2000:
P. Pospíchal, starosta;
J. Staněk, místostarosta;
Z. Silavecký, pokladník;
Z. Vasitchová, jednatelka.
Členové výboru:
M. Dekanová,
E. Jahodová, M. Jelínek a
V. Šustková

SVATO VÁCLAVSKÁ POUŤ
V neděli 1. října 1999 na Šumavě ve 2 hodiny
odpoledne bude sloužena mše svátá otcem Františkem
Pěnčíkem.
Ve 3 hodiny budeme pokládat věnec u pomníku
padlým. Velkou ozdobou naší slavnosti budou všichni,
kteří přijdou v národních krojích. Po pobožnosti následuje
zábava, hraje Eda Zlatý se svou kapelou.
Obědy nebo kávu s koláčem začínáme podávat již ve
12 hodin, v poledne.

Těšíme se na shledanou na
Šumavě, Locks Way, Belgrave South,
telefon: 9754 5159, Melway 84:J5

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou vítáni
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VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Canberra 16.8.2000
Obrátili sa na nás predstavitelia Diecéznej charity Banská Bystrica s prosbou o poskytnutie
objektívnych informácií o možnostiach morálnej odbornej ako aj sponzorskej podpory ich činnosti v rámci
Austrálie. Ide o podporu novo vzniknutej zdravotno-sociálnej služby a hospicovej starostlivosti na
Slovensku (pomoc ľuďom v terminálnom štádiu života, zomierajúcim).
Aspoň niekoľko informácií o tejto organizácii. Diecézna charita začala svoju činnosť v rámci Slovenskej
katolíckej charity v roku 1991. V roku 1996 bola zriadená Diecézna charita v Banskej Bystrici diecéznym
biskupom Mons. Rudolfom Balážom. Od svojho začiatku sa orienotvala na pomoc starým a chorým
občanom, formou terénnej opatrovateľskej starostlivosti a ich stravovanie. V roku 1993 bol zriadený v
Banskej Bystrici dom pre mentálne postihnutých jedincov ( Dom sv. Terézie ). V roku 1994 bol zriadený
dom pre opustené matky s deťmi a útulok pre deti v Banskej Bystrici ( Dom sv. Alžbety ). V roku 1996 boli
zriadené charitatívno sociálne centrá v siedmich mestách: Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Prievidza,
Martin, Partizánske, Kremnica. Bolo zriadené i resocializačné centrum sv. Uršuly, pre ženy, kroré sa
navracajú z liečby drogovej závislosti.
Na sklonku roka 1999 začali s novou službou v rámci zdravotníckych služieb a to s Agentúrou
domácej ošetrovateľskej starostlivosti ako aj domácej hospicovej starostlivosti. Tieto terénne služby ako
aj opatrovateľská služba sú združené v centre Agapé v Banskej Bystrici, pod ktoré patrí aj agentúra
domácej ošetrovateľskej starostlivosti v’ Krivárfi a novo vznikajúca vo Zvolene. V priebehu niekoľkých
rokov chcú v Banskej Bystrici v rámci Rooseveltovej nemocnice vybudovať aj ústavný hospic pre
pacientov v terminálnom štádiu , teda pre zomierajúcich.
Nakoľko Diecéznej charite podľa ich vyjadrenia chýbajú odborné vedomosti ako aj finančné
prostriedky pre hospicovú činnosť obraciame sa na Vás, Vážení krajania, s prosbou o sprostredkovanie
adekvátnych partnerov, prípadne sponzorov.
Uvádzame kontakty:
Diecézna Charita Banská Bystrica
PaedDr. Michal Mikula, Tajovského 1, 97401 Banská Bystrica,
Slovenská republika
Tel: 00 11 421 88 4230346, Fax: 00 11 421 88 4231726
e.mail: dcharbb@isternet.sk. Bankové spojenie: IČO: 35659726
VÚB Banská Bystrica č.ú.: 736841-312/0200
So srdečným krajanským pozdravom
REFRIGERATION P/L
Edita Martoníková

COOL

ZONE

Opravy, konstrukce, prodej
chladících zařízení

VÝPRODEJ LYŽÍ

Petr V. Kubásek,

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

Vyučujeme
hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.
Používáme moderní australské
a americké školy.
Metodika vychází z postupů uží
vaných 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

Pred GST nabídka
až 50%sleva:
Lyže DYNAMIC CARVERS
2000, vázání, hole:
$495,00.
Lyžařské kalhoty:
$24@etr' $ 149,00
Lyžařské helmy:
$ 99,00
Otevřeno včetně neděle
SNOW SKI P/L
68/72 Whitehorse Road,
Deepdene

Tel: 9817 4683

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.

ZPRÁVA O ČINNOSTI
Jako každoročně bych měl
vyjmenovat seznam a počet
akcí, které Sokol pořádal. Bylo
jich mnoho a proto jenom sou
hrnem. Pořádali jsme 12 zábav,
šestkrát Disco, dvacet tři pro
mítání českých filmů, čtyřicet
pátečních džezových večerů,
čtyřicet čtyři úterních obědů a
stejně často se sešli ve čtvrtek
penzisté, oslavu 28. října, svát
ku matek, Mikuláše pro děti.
Nezapomenutelný byl dvouden
ní výlet do vinných oblastí
Viktorie.
Každý týden zde pokračuje
vyučování českého jazyka a
kreslení.
Sokol Melbourne se pokusil
návštěvami ulehčit a zpříjemnit
život našich starších a posti
žených krajanů. Tento program
bohužel selhal. Nejen, že po
platky spojené s navštěvová
ním překročily pět set dolarů
měsíčně, ale ukázalo se, že
naše organizace není dostateč
ně kvalifikovaná k této práci a
nemůže nahradit státní organi
zace.
Z Čech a ze Slovenska nás
přijeli pobavit: Marian Labuda a
Petr Lípa, Milan Drobný,
Spirituál kvintet, Jožka Černý a
slovenský lidový soubor Lípa se
čtrnácti tanečníky a cymbálovou muzikou.
Náš dům se stává součástí
širší australské komunity a je
pronajímán ke svatbám, zásnu
bám a oslavám narozenin. Stal

se součástí Melbourne Fringe
Festivalu, kterým byl vyhlášený
jako nejlepší venue ze čtyřiceti
míst na kterých se festival
konal. Byli jsme také součástí
BLOOMSDAY, prestižního ce
lodenního programu známých
australských umělců na oslavu
práce James Joyce.
Nejde si nevšimnout, že
nám přibyl výtah, nová kni
hovna a zařízení pro tělesně
postižené. Méně viditelné, ale
stejně důležité a nákladné je
udržování domu a felío vyba
vení.
Naše výsledky jsou potvr
zením práce výboru Sokola,
který s plným porozuměním
příkladně spolupracoval a řešil
vzniklé problémy. Schůze vý
boru Sokola nejsou tajné, každý
člen organizace může přijít a
připojit se nápady na zlepšení.
Na závěr chci poděkovat
všem kdo se na úspěchu naší
organizace podíleli. Zdeněk
Silavecký, náš po
kladník odvedl pří
kladnou práci. Ne
jen s každoden
ními financemi, ale
i s novým daňovým
systémem. Jirka
Staněk, který má
na starosti práci se
staršími krajany,
Eva Jahodová jed
natelka, Zuzana
Vasičová, která učí
češtinu a je všudy-

přítomná pomocnice, Martina
Dekanová, která se stará o
slovenskou část Sokola a
Franta Říha odbornou radou ve
stavebnictví.
Dále chci poděkovat všem
penzistům, kteří pomáhají při
distribuci Kvartu, jehož tisíc
výtisků by bez jejich pomoci
nenašlo každý měsíc adresáta.
Manželům Zlatým za úterní
obědy, Marušce Konvičné a
Heleně Divišové za čtvrteční
odpoledne, Zorce Krčové za
péči o knihovnu, Mirkovi Jelín
kovi za pomoc v kuchyni a při
vymalování, Dr Ondráčkovi a
Vildovi Weinzettlovi za podíl na
tvoření Kvartu, Vlastě Šustkové
za vyučování češtiny, manže
lům Rosenfeldovým za finanční
pomoc na stavbu výtahu a radu
se sokolskými záležitostmi. Je
mnoho dalších, kterým bych
měl jménem výboru poděkovat,
těm nejmenovaným, bez jejichž
pomoci by Národní dům
nemohl existovat.
Pavel Pospíchal

SUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS’ SUPPLIES

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

BENTLEIGH PAINT SPOT

nová česká cukrárna
otevřeno denně mimo neděli a pondělí
Shop 18, Mountain Gate Shopping Centre,
Ferntree Gully Road, Femtree 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!
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úterý 5. září:

Poslušně hlásím
Druhý díl osudů dobrého vojáka Švejka
S nezměrnou bolestí
v srdci oznamujeme
všem přátelům a
známým, že naše
milovaná

Hony Harris

úterý 19.září:

Trhák
Komedie s Hanou Zagorovou, Waldemarem
Matuškou, Zdeňkem Svěrákem a Ladislavem
-Smoljakem. (1980)
Začátek v 8 hodin, večere před představením

roz. Schusterová
neočekávaně zemřela
dne 23. července
ve věku 44 let.
V naších myslích a
srdcích bude žít
navždy.
Matka Libuše,
sourozenci Eva,
Evžen a Zdeněk,
manžel Roger, a děti
Caroline a Danielie

|

V Melbourne skonala

paní Růžena Zapadlová

I

ve věku 87 let
Se smutkem vzpomínají
Zora, Gus, Tom
a přátelé.

1
t
i

I Odstřihněte a pošlete s Vaším

Přeji si potvrzení příspěvku

I

| příspěvkem na:

(S^ne

|

I Sokolský list:
I

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

| Národní dům:

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

Předem děkujeme za podporu Kvartu I

| Členské příspěvky: $................

a Národního domu. Bez Vaší pomoci |
nemohou existovat.
Výbor Sokol Melbourne lne. ■

I

(§)ano,

nehodící se, škrtněte

I Změna adresy:
I

| Jméno:......................................

.........

I
I

I Číslo domu a ulice:..........................................
L— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

—J

vart
Olympiáda na velkém plátně
V Národním domě můžete zhlédnout
přímým přenosem
zahajovací ceremoniál a průběh
Olympijských her na velkém plátně.

Na program se informujte
na telefonním čísle

0438 465 126

PRVNÍ JARNÍ ZÁBAVA
v sobotu 2. září v Národním domě,
497 Queensberry Street, North Melbourne

STUDIO 4iiraje na přání, večeře, tombola.
Vstupné $ 10

Objednávky na tel:
9744 1691
nebo
9432 8246
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