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JENOM
KOCOURKOV?
Není to tak dávno, co jsem
během mého pobytu v České
republice procházel podkřižovatkovým podchodem, oběma
směry se valily davy lidí, ně
kolik kroků přede mnou šla pa
ní, nikoliv nejmladší, v obou
rukách plné nákupní tašky.
Zřejmě bez úmyslu nepatrně
zavadila o protijdoucího muže,
to se může v tlačenici stát. Ten
člověk ale spustil litanii obscén
ních a urážejících nadávek.
Nemohl jsem tomu ani uvěřit pro takovou neúmyslnou ma
ličkost. Jindy jsem šel na pro
cházku za městem, které mám
rád, cesta, je pravda byla spíše
pro chodce než pro motorový
provoz. Ten tam ale nebyl za
kázán, protože jsem minul do
mek, či spíše chatu, v zahradě
stálo auto. Za chvíli jsem slyšel
hučení motoru, sešel jsem ke
kraji cesty a vůz mne minul.
Proti mně šel prostředkem člo
věk, který však nemínil uhnout.
Auto muselo zastavit, řidič,

září 2000
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497 QUEENSBERRY ST.,
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vedle kterého seděla jeho
partnerka, vystoupil a slušně
požádal o uvolnění cesty. Se
zlou potázal. Ten člověk na něj
spustil takový příval vulgárního
spílání, které pak adresoval i na
ženu v autě. Tak se setkávají
Češi v přírodě ?
Masaryk ve veřejném životě
říkával, že od vulgarity vede jen
krůček do Kocourkova a pak
malý kousek cesty do Hulvá
tova.-Co by řekl tomu, co jsem
popsal, si ani nedovedu před
stavit. Český člověk neměl ke
hrubosti nikdy daleko, ale tyto
dvě příhody mi naznačily, že v
české společnosti došlo k ja
kémusi nevítanému posunu.
Čapek se kdysi dal slyšet, že v
každém jeho krajanovi je kus
noblesnosti. Mám obavu, že i
taková obyčejná noblesa, ne
mám na mysli nic z t.zv. vyš
ších kruhů , aristokracie či nóbl
měšťáků, jen takovou základní
slušnost a ohleduplnost k lidem
kolem sebe. Když čtu české
noviny, až příliš často narazím
na alarmující nevybíravost vý
razů, neurvalost, obhroublost a
někdy i sprostotu. Když sedím
v hospodě a slyším takový či

onaký výraz, snad jej mohu
tolerovat, ale při veřejném
projevu nebo novinovém pří
spěvku ? A tito vulgaristé se
snad i domnívají, že jsou zá
bavní . Pro mne jsou odporní.
To mne pak vede k za
myšlení o politické situaci v
republice. Nejen že každý stát
má vládu, kterou si zaslouží,
ale ministři a poslanci a
senátoři jsou odrazem celého
národa, který je zvolil. Každý
volič si vybírá kandidáta, který
koresponduje s jeho životním
názorem a s jeho myšlenkovou
a vyjadřovací úrovní. Tlučhuba
volí tlučhubu. Politici jsou
obrazem národa a když národní
chování se změnilo k horšímu,
pokleslo i u politiků. Neplatí
dané slovo, jeden nepozdraví
druhého, pro malichernost se
spustí vodopád sprostot, a když
jsme my takoví, proč by měli
být politici jiní ? Za bolševika
se proklamovalo, že se „volí
nejlepší z nejlepších“. Víme, že
to byl dutý a nepravdivý slogan.
Dnes asi platí, že volíme
někoho z nás.
Někteří čtenáři se mohou
ozvat, abych nemluvil v množ-

2 ľHvart

Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

ném čísle, ale o Češích doma
referoval jako oni, a že my v
exilu jsme jiní.
Poněkud jiní jsme, to je
pravda, ale pořád na 99 procent

Češi. A tak, co jsem napsal o
nedostatku noblesy, platí i pro
nás. Bohužel se stále v kra
janském životě setkáváme s
hrubostí, urážlivý a sprostý

anonymní telefonát či dopis
není tak vzácný a nechybí ani
pěstí přeražený nos.
V. Donát

IMPULS 99

ptání a jalový kriticismus.
Kdyby IMPULS 99 uposlechl
rad čelných představitelů ODS
a ČSSD, založil by politickou
stranu, která by se nutně
ucházela o přízeň voličů. To
lidé, kteří založili
IMPULS,
neměli a nemají na mysli. Jde o
probírání námětů směrujících k
vytvoření lepších životních pod
mínek pro celý národ. Stranická
příslušnost či sympatie nejsou
pro IMPULS podstatné. Moc
politických stran se tak omezí,
lidé se naučí diskutovat,
přijímat či odmítat nové my
šlenky a prosazovat řešení
rozličných problému veřejného
života. A to je vždycky síla
stabilizující demokracii, tak se
vytváří občanská společnost.
IMPULS 99 začal s upo
zorňováním na to, aby Senát
byl složen z lidí nezávislých na
politických stranách a tak před
stavoval jakousi pojistku proti
zneužití moci. Říkal to dlouho,
až se podařilo zvolit zcela nezá
vislého senátora Václava Fi
schera a ODS a ČSSD začaly

následně hledat „nepolitické“
kandidáty. Schválením navrže
ných změn Ústavy ČR smluvně-opozičními partnery sice
Senát projevil svoji bezzubost,
současně ale zesměšnil ty
senátory, kteří podlehli tlaku
politických bosů. V podzimních
volbách tak voliči dají přednost
kandidátům, kteří nebudou spo
jení pupeční šňůrou ani se
Zemanem ani s Klausem.
IMPULS 99 měl vloni v pro
gramu také zdůraznění vý
znamu regionálních samos
práv, rozšíření vzdělání (zej
ména vysokoškolského) a hlav
ně zrychlení přípravy České
republiky pro vstup do Evrop
ské unie. I to se rozhýbalo a to
nejen v Praze, ale také v men
ších městech a obcích. Lidem
kolem IMPULSU nejde o to,
aby tato iniciativa byla spojena
s jejich jmény, záleží jim na
tom, by národ se zmobilizoval
k pozitivní aktivitě a rozhodl se,
jakým směrem se vydá.
Luboš Ondrášek, Praha

Před časem byl ve Kvartu
uveřejněn článek vyjadřující
rozpaky nad akcí nazvanou
IMPULS 99, občanskou inici
ativou v České republice sle
dující ozdravění tamější sou
časné politické scény. Já se ale
dívám na IMPULS velmi po
zitivně.
Demokracie, stejně jako
morálka, kulturní cítění nebo
vkus, se nedá nařídit ani nadekretovat. Je to dlouhodobá,
zdánlivě neefektivní a každo
denní práce. Demokracie se
nevytváří jen soupeřivostí a
řevnivostí politických stran, ale
také zdola občanskou inicia
tivou. IMPULS 99, který vznikl
před rokem. Chtěl a dosud chce
nabízet lidem alternativní ře
šení aktuálních problémů. Tím,
že se bude o nesnázích dis
kutovat a hledat přijatelná vý
chodiska, se podle IMPULSU
nabízí možnost sebevědomé a
činorodé spolupráce těch, kteří
odmítají nikam nevedoucí re
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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

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

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
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sužuje se, že od srpna 1968
do konce roku 1989 odešlo
z Československa 245 tisíc lidí,
od února 1948 do července
1968 to bylo 255 tisíc Čechů a
Slováků. Patříme mezi ně a v
tuto dobu pro mnoho z nás další
rok mimo “domov”. Doma jsme
ale již v Austrálii. Současně si
uvědomuji, že československá
protikomunistická
emigrace
stále čeká na zpracování z hle
diska politiky, historie, demo
grafie a sociologie. Je mi líto,
že ani v Melboume a pokud je
mi známo ani v celé Austrálii
není nikdo, kdo by se tohoto
úkolu ujal a zachytil český,
resp. slovenský exil ve Viktorii
a přednostně v celé Austrálii.
Srpen 1968 znamená smutnou
kapitolu našich dějin, tragičtější
je ovšem rok 1969, kdy z mi
zela odvaha většiny národa,
lidem zvolení politici legali

zovali pobyt okupačního vojska
cizí mocnosti na území Čes
koslovenska a většina Čechů a
Slováků dala přednost “životu v
pohodě” a přijala bez odmluvy
totalitní diktát. Výjimku tvořili
disidenti a ti, kteří raději opustili
vlast. Tyto řádky jsem připravil
pro srpnový Kvart, podle zá
kona schválnosti se v této ru
brice neobjevily a tiskařský šo
tek mi sdělil, že vinu nenese on,
ale kompjůtr. Budiž, ale i tak se
č^gnářům omlouváme.
teme-li seznamy nosičů
olympijské pochodně, čes
kých jmen tam najdeme nepři
měřeně málo. Já vím jen o
třech, patnáctiletý T. Kovařík
běžel s pochodní v Bendigu,
dva lyžařští veteráni pak ve
Sněžných horách - olympionici
Saša Nekvapilová a Franta
Příhoda. Z Melboume odjeli do
Sydney Dáša Kopečková a
Miloš Trnka, aby se podíleli v
roli sportovních činovníků na

c

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

Olympiádě, o jiných bohužel
nevím, snad je jich více. Ti,
kteří sledovali slavnostní zahá
jení olympijského turnaje v ko
pané v Melboume, byli příjem
ně překvapeni tím, že statně
kráčejícím a neohroženě tříma
jícím transparent “CZECH REPUBLIC” byl starosta Sokola
Pavel Pospíchal, doprovázely
ho dvě galánky v národních
krojích, sestry Úlehlovy. V orga
nizaci tam nechyběl ani Standa
Bělský.
eodpustím si šťouravou
poznámku, při českém kon
zulátu v Sydney působí již dru
hý rok t.zv. olympijský atašé,
jistě měl napilno, úplně ale
ignoroval Kvart, který by rád
uveřejňoval jeho zprávy o čes
kých sportovcích olympioni
cích a všem českém kolem
Olympiády. Zářijové Informace
pro krajany, které vydává
Generální konzulát ČR v Syd
ney uveřejnil seznam jmen a

N

Nabídka k ubytování
u rodiny v Chelsea - 5 minut k vlaku a k
moři. Přijmeme na byt studenta či os
obu do 30ti let. Vlastní zařízený pokoj.
Cena dohodou. Možnost plné penze t.j. s
jídlem (česká kuchyně) nebo pouze pod
nájem. Prosím volejte 9773 2268 po 6.
hodině. Dlouhodobý pobyt vítán

Do Prahy
Aifbusem 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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Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

disciplin českých účastníků
Olympiády, 92 mužů, 34 žen,
74 doprovodných osob, oficiální
skupina je tedy 200členná. Zla
tá medaile bude pak po návratu
domů odměněna milionem Kč,
stříbro půl milionem a bronz
300 tisíci korunami. Ani kuře
nehrabe zadarmo! Na adrese
Woolloomooloo Bay Hotel bude
po dobu Olympiády fungovat
t.zv. Český olympijský dům
jako místo reprezentačních
setkání a tiskových konferencí,
vstup pouze na akreditační
nebo VIP vstupní karty.
inistr zahraničních věcí
České republiky udělil v
polovině roku Sokolu v Sydney
cenu Jana Masaryka “Gratias
Agit”. Je to uznání, které při
chází právě v době padesátého
výročí založení této jednoty.
Velkou míru sounáležitosti s
vlastí dokázal Sokol Sydney
projevenou solidaritou s obětmi
povodní, které postihly Českou
republiky v roce 1997. Půlsto
letí svého trvání také oslavuje
Československý klub v Bris-

bane, slavnostní oběd a pro
gram byl uspořádán 17. září.
Melbournský Sokol oběma bla
hopřeje a těší se z jejich
úspěchů.
šichni víme, že zastupitel
ský úřad Austrálie byl v
Praze sice po roce 1989 zřízen,
ale jen pro krátké době exis
tence zrušen. Češi si nyní musí
svoje záležitosti týkající se
Austrálie, zejména jde o
vstupní víza, obstarávat ve
Vídně nebo ve Varšavě.
Nedávno jsem četl s podivem v
australském tisku, že Austrálie
otvírá zastupitelský úřad v
Ramallah, Palestina, West
Bank.
.
»
českém nakladatelství Baset vyšel nedávno encyklo
pedický průvodce s titulem
Austrálie, autoři M. Baehr a D.
Fuchs. Češi se o australský
kontinent velmi zajímají a rádi
sem jezdí, pokud mají dosta
tečné finance nebo je někdo
pozve. Nakladatelství Radioservis nemůže zůstat pozadu a
pro zájemce o pátý světadíl

V
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připravilo knihu Vladimíra Kroce Orion hlavou dolů, vyprávění
o australském putování někdy
rádoby humorné. Kniha je do
plněna radami pro návštěvníky.
Již jsme se několikrát zmínil, že
tyto dobře míněné publikace
trpí nedostatkem průzkumu, na
který jednoduše při krátkodo
bém pobytu není ani čas ani
příležitost a tak chyby a zmatky
nejsou výjimečné, spíše pra
vidlem. Nevyhnul se jich ani tak
zkušený cestovatel a publicista
Miroslav Zikmund ve své kníž
ce Modrý Mauritius ...a přece
Austrálie z roku 1999. Nakla
datelství Terra Incognita, Musílkova 58, 150 00 Praha 5
vydává na CD-ROMu informaci
o Austrálii s titulem Australis.
Jde údajně o “unikátní projekt”
říká nakladatel, zachycující vel
ké množství kvalitně zpracova
ných údajů a celém kontinentu
včetně 3800 autorových foto
grafií podložených hudbou spo
lu s přírodní kulisou, opět vše
komponované autorem. Ten
však v nabídce uveden není.

OTEC BISKUP ESTERKA V MELBOURNE
V neděli 22. října v 11 hodin
Mše svata
na Šumavě

Oběd bude připraven a pak při kávě přátelská
beseda s otcem bikupem.
Letovisko Šumava, Locks Way, Belgrave South

Advokátní
kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 300
Fax 03 9629 1311
Tel: 03 9629 6196

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
Jaksi kontroverzně je v nabídce
zneklidněn a uvažuji, zda ne
uvedeno, že “autoři” soustřeďo
lituje své sametové doktríny
vali materiál po dva roky i v
“my nejsme takoví jako oni”.
Průměrný důchod se nyní v
těch nejodlehlejších oblastech
České republice pohybuje
a že byl zpracován význam
nými experty. Kolik bude tento
kolem šesti tisíc korun měsíč
ně, což je asi 58 procent prů
špás stát nabídka neuvádí. To
množství fotografií mne mate,
měrného čistého příjmu. Pro lidi
s vyšším příjmem je tak odchod
mohou se na jeden disk
vtěstnat? A kdo bude mít trpě
do penze obrovským sociálním
sestupem. Člověk s platem nad
livost se na ně dívat ?
40 tisíc má najednou pouhou
iří Chaloupka z muzea v
pětinu svého příjmu. Naproti
Darwinu se věnuje po
dlouhá léta inventarizaci domo
tomu u lidí s velmi nízkou
mzdou může důchod tvořit až
rodých skalních maleb v
90 procent jejich bývalých
Severním teritoriu, dokumento
příjmů. Z těchto důvodů vláda
val je na 300 lokalitách. Stáří
ČR chystá reformu důchodové
maleb se odhaduje v rozmezí
15 a 25 tisíci roků. Chaloupka
ho systému^
nyní ve spolupráci s tradičním
roce 1951 poslal soudce
Pavel Vítek v průběhu t.zv.
majitelem jedné oblasti v
babického procesu na šibenici
Arnhemské zemi v blízkosti
11 nevinných lidí, kteří byli
východního ramene Aligátoři
smyšleně obžalováni z útoku na
řeky objevil novou galerii maleb
komunistické funkcionáře v
a byl prvním Evropanem , který
Babicích na Třebíčsku. Vítek
tyto kresby spatřil, i když tam
existují desetitisíce roků. Na
nyní za tuto hromadnou vraždu
půjde k soudu, 15 let vězení,
kresbách jsou zobrazeny lidské
které mu hrozí, však i v případě
i zvířecí figury naznačující
způsob života severoaustralsodsouzení, nenastoupí, je mu
dnes 86 let. Uznání viny bude
kých prehistorických lidí.
mít morální význam, uvažuji,
Donát
napsal
do
červencového Kvartu , že zda nějak zmírní utrpení rodin
těch, kteří byli nesprávně od
“mutanti komunismu se vedrali
do českého veřejného života a
souzeni na smrt.
politika České republiky se
pražské knihovně LIBRI
PROHIBITI, která se speci
vrací nebezpečně doleva”.
alizuje na soustřeďování exilo
Koncem srpna požádal pre
vé a samizdatové literatury,
zident V. Havel vedení mini
jsme již několikrát psali. V této
sterstva vnitra a policie, aby
knihovně je např. uložen archiv
věnovali mimořádnou pozor
nost pokusům “starých struktur
o návrat k moci”. Je nepochyb
né, že vliv komunistů v České
ČESKÉ
republice roste. Havel je zřejmě

melbournského Hlasu domova,
jak o něj soustavně pečoval
František Váňa. Nyní se doví
dáme že Ministerstvo kultury
ČR, které dosud knihovnu fi
nančně podporovalo, tuto po
moc ruší a tak vytváří otazník
nad tím, jak bude LIBRI
PROHIBITI existovat. Minister
stvo by asi chtělo, aby tato
specializovaná instituce vplynu
la do Národní knihovny a tak
ztratila svou identitu a snad i
Jiřího Gruntoráda, který LIBRI
PROHIBITI založil, vybudoval a
vede.
osef Zielenec byl ministrem
zahraničních věcí v Klauso
vě vládě, při návštěvě Canbery
budil docela sympatický dojem,
k exilové problematice však byl
celkem indiferentní. V minulých
dnech obdržela řada zdejších
Čechů od něj úžas budící dopis.
Zeleniec odstoupil z vlády v
roce 1997, nyní se pokouší o
návrat do českého politického
života a získat křeslo senátora
v podzimních volbách. Dostat
se do senátu není podle něj
levná věc a tudíž rozesílá
žebravé dopisy, zdůrazňuje, že
více než 200 tisíc Kč nebude
přijímat a jména dárců, kteří mu
pošlou více než 100 tisíc, zve-

J

J

V

V

O

OPAL
GALLERY
FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE AUSTRALAN ARTWORK

TAX FREE
192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

Ph: 9650 2727; Fax: 9650 4001

LVÍČKY

NA ZAKÁZKU
Jiřinka, vyzdobí Vám okýnka,

Kvalitně ušije, záclony a
závěsy austrians romans.
Pelmets na míru
vyrobí a usadí.
Volejte kdykoliv na tel:

9809 1826

|

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.
' ............... ,

.....

.. ■—------

'
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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

6 Evart
řejní. To je více než trapné, do
nebes volající a neomluvitelné
ale je, že tuto doprošující sup
liku dostal František Váňa, kte
rý již šest let není mezi námi.
Prezident České republiky V.
Havel udělil F. Váňovi za jeho
exilovou činnost uznání in me
moriam, které převzal na Hradě
jeho syn. A tato okolnost by
neměla politiku J. Zielencovi
ujít a taková netaktnost uráží
nejen Váňovu rodinu, ale i jeho
přátele a celou australskou
českou pospolitost. Kdyby něk
terý ze čtenářů Kvartu, na kte
rého bývalý ministr zapomněl a
toužil(a) by být zveřejněn(a)
nechť se na nás obrátí a my dar
neradi zprostředkujeme. Radě
ji bychom byli, kdyby mecenáš
těchto pouhých 5 až 10 tisíc
dolarů věnoval Sokolu, poklad
ník by pak zařídil zveřejnění a
navíc poděkování od některé z
významných osobností naší
pospolitosti, např. od olympij
ského vlajkonoše.
IP

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

BRATISLAVA 2000
JUDr. Edita ECKEROVÁ

Od 16. do18. októbra 2000
Slovensko uvíta nielen členov
krajín skupiny Die Donau, tu
ristickú asociáciu krajin okolo
Dunaja, ale taktiež novinárov,
kupujúcich a turistov z célého
sveta. Bratislava bude hosťovať
10. Medzinárodný veľtrh na
Dunaji.
Dunajský veľtrh je profesi
onálnym obchodným veľtrhom
určený turistikému priemyslu,
na ktorom členské krajiny orga
nizácie Die Donau budú pre
zentovať ich turistické progra
my a ponuky.
Ale povedzme si niečo o
Bratislave a jej okolí v prípade,
že sa rozhodnete sem pricesto
vať a presvedčiť sa, že je hodne
toho, čo sa tu dá vidieť a zažiť.
História potvrdzuje, že Bra
tislava bola po storočia dô
ležitou dopravnou križovatkou
po Dunaji a bola tiež v Európe
považovaná za dôležitý ob
chodný uzol. Hlavné mesto Slo
venska bolo predurčené spĺňať
túto úlohu už len tou skutoč—
# nosťou, že leI žalo na anticHYMANS SOLICITORS
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
I kej „Jantáro
Petra Moravek BEc.LLB.
vej ceste“ . V
“První porada zdarma"
I súčasnosti je
PERSONAL INJURY
í mesto hlav-

- 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)

nou dopravnou križovatkou po
prieplave Rín - Main - Dunaj,
t.j. vodná cesta spájajúca Se
verné a Čierne more.
Mesto Bratislava má dnes
populáciu okolo pol milióna
obyvateľov a jeho najzaujíma
vejšia časť je hlavne Staré
mesto, ktoré je chránenou
mestskou pamiatkou od r.
1954. Najviac navštevovanými
historickými pamiatkami sú
Bratislavký hrad a jeho okolie,
gotická Katedrála sv. Martina,
ktorá bola postavená v období
14. a začiatkom 15. st., ďalej
Academia Istropolitana, kom
plex budov v neskorom gotic
kom štýle s renezančnými zme
nami v neskoršom období. Aca
demia Istropolitana bola zalo
žená kráľom Mathias Corvinus
(Matiáš Korvín) ako humanitná
univerzita v r. 1465. Dnes je to
sídlo Akadémie umenia. Budo
va Evanjelického lýcea si za
sluhuje taktiež pozornosť návš
tevníkov. Odtiaľto začal Ľudovít
Štúr a jeho skupina v r. 1829
prebúdzať slovenský národ k
národnej uvedomelosti. Mests
ká radnica, Primaciálny palác,
pamätník padlým vojakom So
vietskej armády počas 2.
svetovej vojny na Slavínskom
vrchu, letné barokové paláce,
kostoly, zrekonštruovaná pešia
zóna v Starom meste, sú len

DANUBE TRAVEL AGENCY
800 Glenhuntly
Road
Caulfield 3162

Tel: 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

niektoré z bohatstva architektú
ry. Okrem architektúry si je
možno oddýchnuť v kaviarnič
kách alebo reštauráciách či
typických bratislavkých vinár
ňach alebo sa pozrieť po ob
chodoch či poprechádzať sa po
nábreží Dunaja.
DEVÍNSKY hrad je spájaný
s mnohými povesťami a legen
dárny, je to miesto s bohatou
históriou. Na tomto mieste sa
vody Dunaja vlievajú cez De
vínsku bránu pri Bratislave. Je
to národný kultúrný monument,
v minulosti tiež miestom sta
rých Slovanov, kde neskôr bol
postavený hrad na strmých a
vysokých skalách, s výhľadom
priamo nad sútokom riek
Morava a Dunaj. Prvý krát sa
spomína toto miesto v r. 864
AD ako pevnosť Slovanov.
Kamenný hrad hral strategickú
úlohu od konca 13. až do konca
17. storočia, kedy Napoleonove
vojská zničili napolo opustený
komplex v r. 1809.
„PODUNAJSKO" je juho
západná oblasť Slovenska, kto
rou preteká rieka Dunaj aj s
jeho mnohými ramenami a v

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

-Yfy.
Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

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

ktorej sa nachádza aj Podunaj
ská pahorkatina. Vďaka svojej
priaznivej klíme a mnohým sl
nečným dňom, táto oblasť je
obzvlášť vhodná a atraktívna pre
letný turizmus ako kúpanie a
vodné športy, cyklistiku ale aj
návštevu historických miest a
prírodných krás.
MALOKARPATSKÁ VÍNNA
CESTA je ďašou zaujímavou
atrakciou s veľkým výberom a
ponukou kvalitných vín a mno
hých reštaurácií, ponúkajúcich
špeciality slovenských a európ
skych kuchýň. Cesta po Dunaji a
jej okolí uspokojí každého záu
jemcu v tomto ohľade.
Po dunajských nížinách je
toho veľa, čo sa dá objaviť. V

Celou svoji
osobností je
Miloš Zeman
symbolem vah.
Váhy jsou nerady
postaveny před
hotovou věc,
kterou mají
rozhodnout.
Je s nimi ovšem
velká legrace.
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mestečkách a dedinách ako
Báč, Bernolákovo, ale aj v
Dunajskej Lužnej, Dunajskej
Strede, Gabčíkove, Hamuliako
ve, Kolárove a Komárne, je
mnoho zaujímavých historic
kých architektonických pamia
tok. Napr. v dedinke lža, 7 km
od Komárna pri rieke Dunaj, bol
objavený Rímsky vojenský
tábor z obdobia 1. až 4. st.,
ktorý bol situovaný v tej dobe
blízko barbarskej dediny zvanej
Celemania alebo Clemantium.
Opevnený tábor sa rozprestie
ral na území 175 x 175 metrov,
mal 4 brány a asi 20 veží.
Mnohé pozostatky rímskych
predmetov je možné vidieť v
Podunajskom
múzeu
v

VÁHY f24. 9.-23. 10.)

Miloš ZEMAN

*28. 9. 1944

Základní vlastnosti:
veselý
družný
nerozhodný
přelétavý
umělecký
nestranný
kulturní
pohodlný
lenivý
apatický

BOHEMIA TBAVEL
Plánujete cestovat?
Vše zařídíme
spolehlivě, rychle, za dobré ceny!

Bohemia
Eva Jančíková a Jiří Sedláček
311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 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

Komárne.
KOMÁRNO je mesto ležiace
na 1770. km rieky Dunaj. Vy
rástlo z antickej dediny pri
hrade, ktorý pôvodne stál na
sútoku riek Dunaj a Váh. V
meste Komárno je možné
vidieť pozostatky po nájazdoch
Turkov z 12. storočia a dnes je
chránenou pamiatkou. Práve v
miestach medzi Bratislavou a
Komárnou je rieka Dunaj aj s
okolitou krajinou nádherná a je
považovaná medzi prírodné
skvosty v Európe.
Dunaj, 2. najväčšia rieka v
Európe, práve v miestach pod
Bratislavou, pripomína svojimi
vodnými ramenami chobotnicu.
Krajina s hustou vegetáciou
medzi labyrintom ramien Duna
ja, nás uvedie do úplne iného
sveta, skoro tak ako to opisoval
spisovateľ Jókai Mór v jeho
najznámejšom románe Zlatý
človek (Az arany ember). Je to
raj rybárov a tichých piesočna
tých pláží, ďaleko od ruchu veľ
komesta, pôsobiaci ako balzam
na všetky neduhy civilizácie.
Práve toto prostredie ponúka
podmienky na cyklistiku, dunaj
ská cylistická cesta je veľmi
dobre zaznamenaná v mapách
európskych turistických sprie
vodcov. Od hraničného prie
chodu Petržalka - Borg pre
chádza Bratislavou a vedie ku
Gabčíkovu - priehrade a ďalej
sa je možné previesť kompou a
pokračovať do Esztergomu v
Maďarsku.

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

Zemřela Miroslava Voborská
Ztratili jsme naší Mirku
Když přijde náhlá zpráva, zasáhne dvakrát silněji. Je to opravdu
možné, že už není mezi námi? Vždyť ještě před pár dny vařila na
Šumavě lidem kávu a podávala krásné chlebíčky a oblíbené
koláče, které sama upekla. „A jak nám to jde!“ Libovala si. Ta
poslední neděle se opravdu vydařila. Na kázání otce Hrdiny se
sešlo hodně lidí, aby vyslechlo jeho nabádání k vzájemné lásce a
nápomoci. Ano, tu nápomoc měla Mirka v krvi. Postavila se
okamžitě s vervou ke každé práci, ať už to byla léta v Sokole, kde
uměla vydrhnout sama celý dům včetně praní záclon. A pak její
milovaná Šumava. „Tu podlahu nechte mě“ říkávala Vobo „poď mi
jenom pomocť s těmy stoly, ale pomalu, musíš se šetřiť!“
Tak přátelé, kdo na její místo? Kdo vezme za ni tu pochodeň
jejího elánu? Vždyť její Šumava je také naší Šumavou a bude
dotud, pokud se o ni budeme společnými silami starat.
Chci věřit, že tak jako ona, i vy si oblíbíte Sobotní cesty do
krásné přírody Belgrave, abyste pomohli odvést kus nezištné
práce pro radost sobě i svým blízkým a pro léto dětem.
Mirka byla pilná žena a hodná manželka.
Budeme na ni často vzpomínat.
V. Š.

Pravé posvícenské koláče - nebo i na plech.
2 dkg droždí, 4 dkg cukru a čtvrt litru vlažného mléka necháme v
teple odstát dokud nevzejde. Zaděláme s půl kg hladké mouky,
špetku soli, citrónová kůra a 1 celé vejce s 8 dkg vlažného másla.
Necháme kynout pod plastikem. Po vzejití vyválíme 1 cm silný plát.
Pekáč vyložíme pečícím papírem. Na plát dáme buď pruhy
vařeného máku, rozdělaných povidel či připraveného tvarohu a
posypánku nebo vykrajujeme lžící kusy těsta, tvoříme kuličku,
vlisujeme sklínkou dolík a plníme. Pečeme 30 minut na 190° C,
chutná výborně ke kávě nebo vínu.

Almara cabinets p/l
N.I.K.

THE WARDROBE SPECIALIST

IVO NOVÁK
13 Gifford Avenue,
Ferntree Gully

MOBILE: 0407 369 211
Shop: 9758 8854

ZONE|

REFRIGERATION P/L

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

COOL

Firma na
instalaci vestavěných skříní
hledá někoho se schopností
dělat dobrou a poctivou práci
za dobré peníze.
Bližší informace na čísle:

9793 8233
Lumír nebo Richard

Opravy, konstrukce,
prodej chladících zařízení |

Petr V. Kubásek,

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou vítáni

Z dopisů:
Organizátor zájezdů někte
rých českých umělců do Aus
trálie, pan Petr Vítek, reagoval
na kritiku tímto dopisem:

Do Sokola k Vám
do Melbourne už
nepřijedeme
Tímto bych chtěl odpovědět
na článek v Kvartull kritizu jící
vystoupení KARLA VÁGNERA
a JOŽKY ČERNÉHO.
Domníval jsem se podle
počtu diváků a jejich reakcí při
vystoupení jednak zpěvem a
potleskem, že se vystoupeni
líbilo.
I to že po vystoupení většina
diváků přišla za umělci jim
poděkovat a si také
popovídat.Bohužel to setkání
nahoře v knihovně/jídelně
netrvalo dlouho ,ne z důvodu
nezájmu ale ohlušující
diskotékové muziky, která
zabraňovala jakékoliv
konversaci nahoře.Většina lidí
odešla znechucena domů.
Největší počet cd nosičů byl
prodán u Vás v Melbourne.
Koncerty v Sydney, Adelaide,
Brisbane a Canbeře byly velmi
úspěšné. Jedině v Melbourne
jsme "neuspěli" podle kritiky
Pavla Pospíchala, takže jeho
nove heslo: DĚKUJEME

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

NEJEZDĚTE beru na vědomi.
Tímto bych chtěl poděkovat
všem v Melbourne za jejich
podporu v minulých vystoupeni,
které jsem organizoval,ale na
další plánované vystoupení
Karla Gotta (march2001)
Helenky Vondráčkové a
Waldemara Matušky budete
muset přijet do Sydney. Rádi
Vás tu uvidíme.
Petr Vítek Sydney
Považuji za nutné se k to
muto dopisu vyjádřit. V únoru
byl zrušen koncert Heleny
Vondráčkové a v březnovém
čísle Kvartu jsem oznámil, že
Eva^Pilarová nepřijede. K tomu
jsem doda\'„Mrzí nás to, ale ne
zas tolik. Po zkušenostech s
některými českými umělci, kteří
nás v minulých týdnech na
vštívili, a jejichž návštěva měla
ráz rychlého vyzvednutí peněz
- míním tím hlavně vystoupení
Jožky
Černého
a
Karla
Wágnera. “
Organizátoři zájezdů si neu
vědomují věk umělců jejichž
cesty připravují a ženou je
tisíce kilometrů od pokladny k
pokladně. Zpěv Jožky Černého
se mi líbil jako všem, kdo ho
slyšeli. Nelíbilo se mi, že kon
cert byl zkrácen asi o deset
písniček (obsluhoval jsem CD s
doprovodnou hudbou) a přes

MONT ALBERT
PHARMACY
40 Hamilton Street
Mont Albert 3127
Nabízí služby krajanům
Otevřeno:
Pondělí - pátek: 9:00 -18:00
Sobota 9:00 -13:00
Telefon:

03 9890 1458
Fax:

03 9898 7586
S úctou M. Šafránková
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opakované prošení o aspoň
poslední písničku na programu
„Dobrú noc má milá“ Karel
Wágner ukončil program s tím,
že Jožka je už unavený. Re
produkovanou hudbu jsem
pustil na žádost posluchačů,
kteří chtěli pokračovat v zába
vě. Že si umělci povídají v hor
ním sále jsem vzhledem k jejich
únavě nepředpokládal.
Petr Vítek a ostatní organi
zátoři zájezdů umělců neví ko
lik dobrovolné práce je s jejich
podnikáním spojeno. Sokol
Melbourne, ve snaze podpořit
návštěvy umělců, zdarma inze
ruje, zdarma pronajímá sál a
často musí zrušit zábavy,
kterými si vydělává na vlastní
činnost. Dobrovolníci prodávají
lístky, připravují sál, odpovídají
stovky telefonátů a potom
předají všechny vybrané peníze
organizátorům. Ti je někdy na
oplátku obviní, že je okradli.
Jediný minimální poplatek je na
úklid po představení.
O melbournských koncer
tech Matušky, Gotta a Von
dráčkové se mluví již deset let.

Před GST nabídka
až 50%sleva:
Lyže DYNAMIC CARVERS
2000, vázání, hole:
$Í4W $495,00.
Lyžařské kalhoty:
$WO" $149,00
Lyžařské helmy:
$ 99,00
Otevřeno včetně neděle
SNOW SKI P/L
68/72 Whitehorse Road,
Deepdene

Tel: 9817 4683

10 iB vart
Někteří z nich již vystoupili v
Sydney . Jiní na poslední chvíli
zájezd zrušili.
Za těchto okolností jsem kri
tiku organizace zájezdů pova
žoval za správnou. Podporou
mi byla odezva čtenářů.
Druhý citovaný dopis je od
dlouholetého činovníka zahra
ničního Sokola bratra R. Fialy:
Milý bratře Pospíchalo,
zdravím Tebe, Tvoji rodinu i
všechny členy Vaší jednoty.
Pokaždé, když dostanu Váš
časopis KVART si uvědomuji,
jakou pozornost věnujete celé
krajanské veřejnosti u Vás.
Připojuji se k Tvému
poděkování všem milým
spolupracovníkům, které jsi v
posledním čísle oslovil.
Velmi rád vždy čtu všechno o
Vás i od Vás. Vidím, že snad na
rozdíl od jiných jednot ve světě,
se můžete věnovat krajanské
veřejnosti tím, že Váš dům nejen
slouží sokolské jednotě, ale také
další krajanské činnosti.
Děkuji Vám za pravidelné
posílání Vašeho KVARTU,
které mne stále informuje a celé
Vaší činnosti a to i zprávami z
jiných pramenů. Stávám se tím
stálým účastníkem všeho Vašeho
činění.
Ještě jednou srdečně děkuji,
zdravím a přeji V aší činnosti vše
dobré i mnohé úspěchy.
Se sokolským pozdravem
„NAZDAR!“ Váš
Rudolf Fiala, Zurich

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.
V poště byly také Informace
pro krajany, vydávané Gene
rálním konzulátem v Sydney.
Reakcí na časté dotazy čtenářů
upozorňuji, že Generální kon
zulát se sídlem v Sydney za
stupuje Českou republiku po
celé Austrálii, přestože v kaž
dém větším městě Austrálie je
Česká republika zastoupena
honorárním konzulem a v
Melbourne generálním hono
rárním konzulem. Z obsahu po
sledních Informací pro krajany
to však není úplně jasné.
Informace pro krajany jsou k
nahlédnutí v Národním domě.
A ještě dopis Českého
dialogu.
w
,
Vážení přátelé,
Velice srdečně Vás zdra
víme jménem našeho časopisu.
Mnozí z Vás náš časopis
znají z českých zastupitelských
úřadů či ze spolků, kam jej
dosud zasílalo Ministerstvo
zahraničních věcí ČR. Tato
významná podpora nyní skon
čila. Nadále je třeba si časopis
předplatit. Na počtu předpla
titelů závisí další osud časo
pisu, který letos na Vánoce
oslaví deset let své existence.
Jak víte, Český dialog je
pojítkem mezi lidmi českého
původu, ať žijí kdekoliv na naší
planetě, ale i mezi jejich přáteli.
Zvláště od zavedení dvoj
jazyčné česko-anglické verze
se zvýšil zájem mezi čtenáři v
anglicky mluvících zemích.
Český dialog však má své
čtenáře i v České republice, což

znamená, že nejsou všichni
zdejší občané apriori “proti
exulantům a emigrantům” jak
se dosti často soudí.
Časopis přináší aktuální
informace z domova i ze světa,
kde naši lidé žijí, zveřejňuje
řadu zajímavých kontaktů na
české komunity týkající se
kultury, obchodu aj., upozor
ňuje na turisticky zajímavá
místa, ale píše o české historii,
o vývoji politické situace doma
1 v celé Evropě, zabývá se t.zv.
globálními problémy. Nezapo
míná však na radostné chvíle
života. Zveřejňuje povídky,
dopisy přispěvatelů ze světa i z
domova, jejich poezii, jejich
názory, humor aj. Rádi bychom
Vás pozvali do této české ro
diny čtenářů i event. přispě
vatelů, dejte nám vědět svůj
zájem o předplatné měsíčníku
Český dialog. Děkujeme a
těšíme se na DIALOG.
Za redakci Eva Střížovská a
Marina Hužvárová.
Český dialog, Národní 11,
110 00, Praha 1, CR. Tel. 0042
2 22075607, fac 22075605,
e-mail:
cesky-dialog@vzdavatelstvimjs.cz
Redakce
Kvartu
před
několika dny obdržela tento
dopis a beze změny jej
přetiskuje..

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, Ferntree Gully
Telefon: 9758 6100
Shop 68, Maling Road, Canterbury
Telefon: 9830 5004

vart11

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!

MELBOURNE FRINGE
Jako v minulém tak i v
tomto roce je Národní dům
součástí Melbourne Fringe,
festivalu málo známých
mladých umělců. Před rokem u
nás vystupoval Peter Bumer,
který má v současnosti každý
týden program v ABC televizi.
Tenkrát byl jeden z mnoha,
dnes je hvězda první velikosti.
Tento rok začíná festival v
neděli 1. října a pokračuje
denně s výjimkou nedělí a
pondělků až do soboty 21.
října. Vystupovat u nás budou:
Resonance, Greg Fleet, The
Pot + the Ketle, Fletcher
Spotaneus Broadway a další.
Podrobný program je k
nahlédnutí v Národním domě,
vstupenky a rezervování míst v
North Melbourne Town Halí.
Organizátoři a umělci
loňského Melbourne Fringe
vyhlásili naš Národní dům za
Best Venue.
Doufáme, že se jim u nás
bude letos líbit ještě víc.

Po dobu
MELBOURNE FRINGE
Kino nepromítá.

Těšíme se na vaší návštěvu v listopadu

S hlubokým zármutkem v srdci
oznamujeme všem přátelům a známým,
že po delší nemoci nás 10. září navždy
opustil ve věku 90 let

Dr Dobroslav SVOBODA
náš milovaný manžel, otec strýc a dědeček.
Jménem rodiny Dana Svobodová

I Odstřihněte a pošlete s Vaším
| příspěvkem na:

I
I

Sokolský list

| Národní dům:

Přeji si potvrzení příspěvku
ne

$

ano,

$

I| Členské příspěvky:

$

I Změna adresy:
I

| Jméno:......................
| Číslo domu a ulice:....

nehodící se, škrtněte

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

Československá obec legionářská
v zahraničí
V neděli 29. října pořádá
Československá obec legionářská
tradiční oslavy výročí založení naší republiky
u Památníků padlým. (Shrine of Remembrance)
v Melbourne.
Sraz před památníkem v 10:30 dopoledne.
Naše státní vlajka bude vstyčena na hlavním stožáru a my položíme
věnec u hrobu neznámého vojína a tím uctíme památku těch, kteří nám
vydobili naší samostatnost.

V poledne bude v Národním domě oběd následovaný oslavou Dne
vzniku Českosloveského státu (1918)
Program povede sestra Vlasta Šustková

Říjnová zábava se nekoná.
Přijďte se pobavit na Melbourne Fringe.
Příští zábava bude 11. listopadu
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