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Bitva vzplála dejme se
na pochod
Od našeho pražského
dopisovatele

Na zasedání Mezinárodního
měnového fondu a Světové
banky se koncem září nesjeli do
Prahy pouze delegáti, ale také
dvanáctitisícová armáda agitá
torů a agentů zejména z Anglie,
Itálie,
Španělska,
Řecka,
Německa, Turecka, Nového
Zélandu a USA.Tito odpůrci
globalizace zdemolovali cen
trum Prahy, Václavské náměstí
vypadalo jako v květnu roku
1945. Co jsme těmto lidem
udělali, že přijeli ze všech koutů
světa ničit ? Byla to pomsta za
stovku finančníků,jejichž dy
namika přesahuje rozměry
našeho dvorku? Do Prahy se
přijeli poradit, jak uspořádat
dnešní svět, na to má snad
každý právo i když nemusí mít
vždy pravdu. Za povšimnutí
stojí, že kromě V. Havla se
nikdo z českých politiků ne
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dokázal vyslovit k globalizaci
jakýmkoliv způsobem. Premiér
Zeman
pořádal
v
době
zasedání na pražském Výs
tavišti vepřové hody... Pražané
a policisté křičeli na útočící šiky
„táhněte smradí odkud jste
přišli“. Němečtí, italští a
novozélandští aktivisté přijeli
do Prahy vybaveni plynovými
maskami, helmami, chrániči
těla, pendreky a dřevěnými
tyčemi, aby zdemolovali restau
race McDonalds (firmu založil v
Americe přistěhovalec z ČSR),
KFC, prodejnu vozů Mercedes,
obchodní dům C&A, několik
poboček IPB a Komerční
banky, řadu jiných obchodů a
trafik, bylo zapáleno a zničeno
mnoho aut atd.
Bylo tam
nasazeno přes deset tisíc poli
cistů, což nepřišlo republiku
levně, kolem stovky osob bylo
zraněno, polský aktivista těžce,
když dostal dlažební kostkou
vrženou z vlastních řad do
hlavy. Maršálem násilných akcí
byl jistý Viktor Piorecký, který
vedl své pochybné vojsko již v
Seattlu.
A tak do Prahy, trápené nej
různějšími neduhy zděděnými
po totalitě, přijela globalizace a
tito Turci atd. odmítli v
pražských ulicích kapitalismus.
Pseudoromantičtí
hrdinové
ničili okna, výklady, obchody,
restaurace, auta, vytrhávali
dlažební kostky, kterými spolu
se zápalnými lahvemi ohrožo
vali a zraňovali bez výběru a
tak se mstili na majetku
Pražanů bez ohledu na výši
jejich daňového přiznání. To
nám romantické nepřišlo a na
další bolševické revoluce již ne
jsme zvědaví. Nesmyslně byl

na dlouhou dobu zablokován
Nuselský most, který vede ke
Kongresovému centru - sídlu
konference. Strategie anar
chistů a neokomunistů se
zhroutila. Přes úpornou snahu
jednání nepřerušili a do místa
sněmování nevnikli. Objekt, za
sklené monstrum, byl postaven
před dvaceti lety jako Palác
kultury a nevím, zda jeho ko
munističtí tvůrci byli s dnešní
nedobytností spokojení. Když
útočníci neuspěli, přesunuli se
k budově opery, kterou obklop
ili, vyslechli projevy v italštině a
řečtině a skandovali „Marx, En
gels, Lenin, Stalin“a mávali
rudými fanglemi se srpem a
kladivem. To jsme již v naší
vlasti vídávali a slyšívali. Naše
země byla pod praporem této
ideologie zničena dost, jak na
lidech, tak na majetku. Sdělo
vací prostředky mluvily o ak
tivistech, anarchistech a inter
nacionálních socialistech, byli
to zakuklení gauneři, společen
ská sedlina a tato levičácká
agresivní sebranka pustošila
matičku Prahu. Takoví návště
vníci jsou v České republice
upřímně nevítaní. Ať ničí tam,
kde jsou doma a nás ať nechají
na pokoji. Máme jiné starosti.
Po půlstoletí komunistického
drancování, říkalo se tomu bu
dování, musíme dát zemi, do
mov náš, do pořádku.
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Zprávy z domu.
Název Sokol Melbourne
lne., Národní dům Čechů a
Slováků nás naplňuje hrdostí,
ale při inzerci jsou s ním určité
potíže. Proto se v době Mel
bourne
Fringe,
festivalu
mladých umělců, náš dům
změnil na Czech House.
Národní dům v té době
navštívilo více než čtyři tisíce
mladých Australanů a krajanů,
aby se pobavili a ocenili výkony
budoucích hvězd. První večer
festivalu byl věnován austral
ským domorodcům a os
trovanům z Torres Straits. Pro
nás, kteří máme málo příleži
tostí se s domorodci setkat,
bylo překvapením, jaká pohoda
a dobrá nálada v sále panovala
a jak mírní a přátelští tito lidé
jsou.
Po dobu Melbourne Fringe

Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
pokračoval program Národního
domu v obvyklých kolejích s
výjimkou kina a kreslení.
Návštěvníkům festivalu patří
dík za nepřímé sponzorování
prodělečných aktivit Národního
domu.
Zorka Kŕčová dokončuje za
řazování knih do nových polic
knihovny. V kartotéce zůstalo
asi pět set karet s tituly knih,
většinou nových, které čtenáři
zapomněli vrátit. Nejdéle čtení
autoři knih jsou Havel, Hrabal
a Werich. Jednu novou knihu
však přehlédli. Knihu Vlastimila
Brodského: Dr/bečky z půj
čovny duší, kde cituje básníka
Jiřího Žáčka „Jedině analfabet
nikdy neudělá 'pravopisnou
chybu“. Vzpomněl jsem si na
čtenáře Kvartu, které pravo
pisná chyba vytočí až k
nepríčetnosti.
Pavel Pospíchal

Finanční informace, technické a reklamní brožury
vám odborně přeloží

Zdeněk Silavecký
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V.M.K. Design Architect.

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

Tel : 9859 5787,

Tel/Fax: 03 9579 4627
...

. říjen si česká pospo
litost v Melbourne připo
mene jednak oslavou, kterou
pořádá
dr. Milan Kantor,
honorární generální konzul
České republiky a den na to se
Československá obec legionář
ská v zahraničí pokloní padlým
(Shrine of Remembrance) s
následující
programem
a
obědem v Národním domě.
rámci současně probíhají
cího melbournského kul
turního festivalu
„Playbox
Theatre“ zařadilo do programu
drama, které se pokládá za
milník australského divadel
nictví. Australsko-vietnemský
dramatik Le Quy napsal Meat
Party, alegorii s rysy reality.
Australanka se vydá na cestu
do mýtické Bílé pouště a hledá
útěchu nad smrtí svého otce -
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Commercial Design & Consulting; Urban
Landscape Design; Computer Design &
Drafting; House Inspection Service.

NAATI Accredited Paraprofessional Translator
in the English and Czech Languages, B.Sc
(Econ), ASIA, CPA
'
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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
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Fax: 9859 5787.
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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:

W 9879 0066
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vojáka ve Vietnamu. Nachází
tam mír a smysl života. Drama
režíruje vynikajícím způsobem
Michael Kantor. Po celý říjen
také probíhají etnické hudební
večery v Národním domě,
pořádané ve spolupráci se
Sokolem
zmíněným festi
valem. Získaly si nemalou obli
bu zejména u mladých melbournských lidí. Pořady jsou
věnovány hudebním projevům
australských domorodců, bub
nům západní Afriky, kubánské
hudební kultuře, písním ná
mořníků a pirátů, elektronic
kému violoncellu atd. Program
festivalu označuje velmi správ
ně místo pořádání: CZECH
HOUSE.
ěhem nepokojů v Praze, o
»
» "
kterých se Kvart zmiňuje na
jiném místě, došlo k zatčení
těch vandalů, kteří se chovali
nadmíru agresivně a nebez
pečně. Dochází nám zpráva, že
odpůrci globalizace obléhají
česká zastupitelství v evrop
ských státech a žádají o
propuštění zatčených aktivistů.
Řada vyslanectví a konzulátů
požádala o policejní ochranu.
Ve švýcarském Bernu se
dokonce demonstrujícím anar
chistům podařilo vniknout do
budovy, podobně tak v Berlíně
a Madridu, a došlo k materiál

ním škodám. Terčem těchto
škůdců byly dále zastupitelské
úřady v Drážďanech, Stock
holmu, Paříži a ve Vídni.
inule jsme se zmínili o
Češích, kteří se podíleli na
organizaci Olympiády. Doda
tečně nám přišla zpráva, že v
Canbeře nesl štafetu Jiří
Vodička. V informačním bul
letinu vydávaném pro ty, kteří
pomáhali při organizaci, byl
zajímavý článek o melbournském krajanovi Stanislavu Bělském. Své doby byl špičkovým
sportovcem dosahujícím evrop
ské úrovně a pražský tisk na něj
dosud vzpomíná. Již v exilu se
podílel jako tlumočník a
pořadatel ría Olympiádě v
Melbourne v roce 1956 a letos
opět, takových bylo velmi málo
a jeho obětavost si zaslouží
uznání. Bohužel musím konsta
tovat, že současní čeští olympi
onici, kterým sdělovací pro
středky v ČR předpovídaly
velké úspěchy, se příliš nevyznamenali, v počtu medailí se
umístili na 24. místě s dvěma
zlatými, dvěma stříbrnými a
třemi bronzovými. Český sport
má vynikající tradici a měl by
dokázat více. Lépe si vedl
český cyklista T. Konečný v
současně probíhajícím silnič
ním závodě kolem Viktorie. Byl

M

ohlášen příjezd 100 paraolympioniků z České republiky
do Sydney, přejme jim mnoho
zdaru!
ob Carr, NSW premiér,
navštívil Prahu v době, kdy
se bourala Berlínská zeď, tehdy
v roce 1989 vedl opozici. Ko
munismus se hroutil a soudruh
Carr chtěl vidět pražské mu
seum Klementa Gottwalda, by
lo zavřené, po dlouhém bušení
na vrata prohlásil soudružce
vrátné, že je obdivovatelem
prvního československého ko
munistického prezidenta a přijel
až z Austrálie se poučit česko
slovenským marx-leninismem.
ři dny po ztroskotání řec
kého trajektu Express Samina havarovala v Egejském
moři další loď Artemis. Na její
palubě bylo tisíc cestujících,
naštěstí se tentokrát všichni
zachránili, mezi nimi byla Češ
ka Alena Jorová. Při evakuaci
docházelo k srdcervoucím scé
nám a nepopsatelnému zmat
ku. Paní Jorová prohlásila, že
na řeckou loď již nevkročí.
o není sýr, ale nohy
Páně“ prohlásil jakýsi
rancouz na adresu olomoucké
pochoutky. Já protestuji, proto
že „holomócký tvaružke, prostijovská gořalka a veškovský
děvčata só na Hané nélepší“.
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Do Prahy
Airbusem A 310
Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu .

nejsrdečnější
letecká

společnost V

V

V

Další informace obdržíte u vašeho travel
agenta nebo kontaktujte přímo:

CZECH AIRL1NES
Suite 808, Austrália Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713
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Dnes se tvarůžků v Olomouci
vyrábí měsíčně kolem 160 tun,
kromě Slovenska, Polska a
Maďarska se ale nevyvážely..
Je to tím, že syrečky se při
výrobě tepelně neopracovávají,
to znamená, že se neničí
potencionální patogenní zárod
ky, např. viry slintavky a
kulhavky. Proto se Austrálie
chová k této pochoutce tak
odmítavě. Evropská unie ale
vyslala z Bruselu do Olomouce
dva emisary, kteří podlehli,
zpráva neříká přesně čemu, a
nenapodobitelný olomoucký
tvarůžek nyní smí do Evropy.
Běda, čeští utopenci mají ale
prozatím cestu do světa
uzavřenou.
anadská turistka přišla při
krádeži peněženky v Kar
lových Varech o milion korun.
Nevím, co k tomu mám po
znamenat, snad jen to, že
milion ať již v jakékoliv měně
do obchodního domu s sebou
nenosím. Další perlička, která
se týká turistiky, republika
vyžaduje, aby se zahraniční
návštěvníci hlásili u Cizinecké
policie. Náš špión hlásí, že při
nedávné návštěvě Prahy se
tedy odebral do příslušné a
příslušně přeplněné kanceláře
a dostal pořadový lísteček s

K

• Veškeré mechanické
práce
• Kvalitní pneumatiky za
dobrou cenu
• Prohlídku auta před koupí
• RWC test

5/500 Clayton Road
Clayton 3169

Tel: 9544 9244
Mob: 0414 827 605

Jarda

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

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
číslem, který mu napověděl, že
má před sebou nejméně sto
jiných čekatelů. Takže Praha
nevítá hosty před orlojem na
Staroměstském náměstí, ale
na Cizinecké policii.
ostalo se mi do rukou první
číslo „prvního internetové
ho zpravodaje Čechů v Austrálii
Krajánek http://www.krajanck.
com.. Začal jej vydávat Pavel
Průša, zdá se mi že v Brisbane,
protože se na svých interne
tových stránkách výhradně vě
nuje jakémusi nepříliš zajíma
vému a žabomyšímu sporu, do
kterého jsou zapletení funkcio
náři Československého klubu v
Queenslandě. Patří takové roz
míšky k naší národní povaze?
Nebylo by lepší se jim vyhnout
a věnovat se prospěšnějšímu
úsilí ke prospěchu našeho
života v Austrálii ?
řed časem jsme referovali o
možnosti poskytnutí finan
ční náhrady těm, kteří byli za
války nucené nasazení v ně
meckém zbrojním průmyslu.
Náhradu poskytují německé
úřady za přispění továren, které
tuto otrockou práci využívaly.
Pro české a slovenské žadatele
bylo navrženo, aby se obrátili
na advokátní firmu v Melbourne, která by je zastupovala.
Pokud vím, tato firma zájem
cům účtovala padesát dolarů a
prozatím jim o kompenzaci
nepodala zprávu. Nyní se doví
dáme, že o bezplatnou pomoc
je v Austrálii možné žádat na
adrese: IOM, P O. Box I009,
Civie Square ACT 2608, tel.
1800 026292 - toll free. Za
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zkratkou se skrývá the Inter
national
Organization
for
Migration. Češi se ale také
mohou obrátit, opět bezplatně,
na
Česko-německý
fond
budoucnosti,
Na
Kázance
634/7, 171 00 Praha 7 anebo na
Svaz nucené nasazených, U
Královské louky 5, Praha 5.
e zadostiučiněním
se
dovídáme, že v Darwinu
vydávaných novinách byla uve
řejněna vzpomínka na Bernar
da Havlíka, který tam zemřel
před desíti roky a stále žije ve
vzpomínkách tamější veřejnos
ti. Byl to příkladný antikomunistický exulant, žil po desetiletí v
hornické obci Batchelor, která
nyní východiskem do národního
parku Litchfield. Kdo tudy
projíždí, nemůže si nevšimnout
repliky Karlštejna, kterou tam
Havlík ze svých vlastních - a
skromných - prostředků posta
vil. O Karlštejn, u kterého za
stavují turistické autobusy, a o
Havlíkovu památku se stará
Milan Vodička, který kdysi žil v
Melbourne, nyní má 60 km
jižně od Darwinu mangovníkový sad. Je to v obci Humpty
Doo na cestě do Kakadu parku.
Ministerstvo spravedlnosti vlá-

S

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

ÚDRŽBA A OPRAVY
všech domácích a komerčních
mechanických, elektrických a
parních spotřebičů.
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STANDA MORÁVEK
práce provede levně a kvalitně

BARBARA
Tel:9511 5916

Video přehrávače, kamery,HiFi, í
CD. faxy. mikrovlně trouby.
i
pračky, sušičky atd.

Tel: 9360 4741

Velvyslanectví Slovenské republiky: 47 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
dy Severního teritoria nedávno
jmenovalo tohoto krajana komi
sařem pro přísahy (Commis
sioner for Oaths) a přisahám na
to, že Milan Vodička je pilný a
spravedlivý člověk, jeho práce
pro blaho jiných dělá Čechům
čest.
ýtvarnou výstavu “Scul
pture in the City 2000” v
Sydney úspěšně obeslali také v
Austrálii žijící a působící čeští
umělci - Ivan Polák a Vladimír
Tichý. Sochařka Jarmila Strán
ská se opět zúčastnila v čes
kém létě symposia v Nepo
muku, které bylo letos věnová
no
náboženské
tématice.
Stránská pracovala v hořickém
pískovci tak jako většina
ostatních účastníků, jen dva
Litevci se věnovali řezbě do
dubového dřeva. Její plastika
“Pelikánova oběť” je nyní umís
těna blízko hlavního náměstí v
Nepomuku, městečku v západ
ních Čechách.
ntonín Ptáček, Internacio
nální 801, 165 00 Praha 6
Suchdol, oznamuje, že zakládá
projekt „Eurodomov“ s cílem
vybudovat „pohodlné sídlo ev
ropského standartu s rozsáhlou
a rozmanitou péčí a poskytnout
ji krajanům, kteří chtějí ve vlasti
pobýt pár měsíců či dožít svůj
život.“ Stálá komise (českého)
senátu pro krajany žijící v
zahraničí uvítala, že v Praze a
blízkém okolí vzniká zařízení
hotelového typu s léčebněrehabilitačním programem.
edním dechem jsem přečetl
z angličtiny přeloženou ži
votopisnou knihu Mary Hoc-

kaday Kafka, láska a odvaha Život Mileny Jesenské, nakl.
Pragma, 1999, str. 207, fotogr.
přílohy, Kč 180. Autorka žila
začátkem devadesátých let v
Praze, to ji přivedlo k četbě
literárního díla F. Kafky včetně
Dopisů Mileně, a tak se vzbudil
její zájem o Jesenkou. Pustila
se do pátrání a výsledkem byla
kniha
věnovaná
českému
kulturnímu dědictví - po listopa
du 1989 již bylo možné mluvit o
vztahu židovského spisovatele
a excentrické novinářky - vy
střízlivěné socialistky a posléze
antikomunistky. Jesenská se
nedožila ani 48 let, zemřela v
roce 1944 v Osvětimi.
osluchači Svobodné Evro
py si snad vzpomenou na
rozhlasového komentátora Pa
vla Želivana. Za tímto pseudo
nymem se skrýval katolický
kněz P. Karel Vrána. Potkávali
jsme ho také na stránkách
exilového tisku, včetně melbournského Hlasu domova, vel
ký vliv měl při vydávání vati
kánského měsíčníku Nový Život
a skladbě programu naklada
telství Křesťanská akademie v
Římě. Byl jmenován rektorem
Nepomucena, vatikánského bo
hosloveckého učiliště a nako
nec opustil Řím - do Prahy na
teologickou fakultu Univerzity
Karlovy. Dožívá se 75 let - ad
multos annos!
IP

NA ZAKÁZKU

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.

V

A

J

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

9809 1826

P
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Zvrácená
„elita“ Třetí říše.
Pražská televize nyní končí
přenosy dvanáctidílného seriálu
z německém produkce ZDF
Hitlerovi muži zabývající se ži
votními osudy nejbližších spo
lupracovníků zakladatele Třetí
říše. Na scénáři se podílel vý
znamný, nacistické éře se
věnující historik Quido Knopp.
V prvních dílech jsme se
seznámili s Hitlerovým „ná
městkem“ Rudolfem Hessem,
říšským velitelem SS Hein
richem Heimlerem, šéfem pro
pagandy Josefem Goebblesem, maršálem Hermannem
Goeringem a admirálem Carl
Doenitzem. Následovaly pak
charakterové nárysy Mengeleho, Heydricha a Ribbentropa.
Každý jednohodinový program
se promítal každé
pondělí
večer, zachytil vždy profil život
Hitlerových posluhovačů od je
jich začátku až po konec s
důrazem na nejrůznější aspekty
od politických vystoupení až
pro kýčovité záběry hry s dětmi
nebo domácími zvířaty. Divák
mohl být překvapen kontrastem
mezi světem oficialit, kde za
znívá naplno brutalita moci a

OPAL
GALLERY
FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE AUSTRALIAN ARTWORK

|

TAXFREE
192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

ČESKÉ
LVÍČKY

Ph: 9650 2727; Fax: 9650 4001

F

__________________________________ . I

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

logie nacistické ideologie,
zvláště v Himmlerově portrétu.
Nacismus se pokusil od-stranit
křesťanství a nahradit jej
starogermánským
mysticismem krve a půdy. Atmosféra
této zfanatizované víry na nás
také dýchla prastředniqtvím
záběrů z monstrózních sjezdů
Hitlerovy NSDAP (německé
národně socialistické strany
práce), na nichž zfanatizované
davy provolávaly slávu „vůdci“.
Něco mi ale v celém seriálu
chybělo. Většina nejbližších Hi
tlerových spolupracovníků po
cházelo z vcelku spořádaných
středostavovských rodin, jako
nakonec on samotný. Čekal
jsme hlubší sondu do důvodů,
které je přivedly do nacistic
kého hnutí postaveného na
násilí a zločinech proti lidskosti.
Takový přístup by mohl více
objasnit další skutečnosti. Proč
Hitlerova strana, ve které ne
bylo více než pár tisíc pří
vrženců, získala během krátké
doby miliony členů ? Kde byly
kořeny masové protižidovské
hysterie ? V této souvislosti se
vynořuje otázka, proč se tolik
Němců poI stavilo proti
HYMANS SOLICITORS
i zásadám paADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
I rlamentní dePetra Moravek BEc.LLB.
I mokracie a
“První porada zdarma”
PERSONAL INJURY
| jaké bylo je
- No Win No Charge jí jich skutečné
Workers Compensation, Hearing Loss, Transport Accident,
smýšlení o
Public & Occupiers Liability, Medical Negligence

mezi celkem poklidným měšťáckým soukromým životem. Au
toři dokumenty pronikli také do
světa palácových intrik a od
halili přízemní a pudové motivy
„elity“ nacistického Německa.
Českého diváka zaujalo svě
dectví o Goebblesově vztahu k
herečce Lídě Baarové, který ji
po válce vysloužil uvěznění, a
pak celou kariéru s následným
exilem v Rakousku.
Pod pokličku života nacis
tických pohlavárů mohli ně
mečtí dokumentaristé nahléd
nout především tím, že nechali
před kamerou promlouvat osobními svědky, lidmi, kteří se
pohybovali v blízkosti „elity“
včetně příslušníků bývalého
wehrmachtu, SS a gestapa.
Někdy se tyto výpovědi po
koušely zmírnit bestialitu nacis
mu, ale i to přibližovalo dobo
vou atmosféru tak, že divákům
běhal mráz po zádech. K
autentičnosti programu nemálo
napomáhaly záběry, které
nepřístupně ležely v archívech
či soukromém majetku po
desítky let. Televizní tvůrci se
pokusili proniknout do psycho

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.

Hitlerově režimu. Jen v Goeb
blesově profilu byla tato okolnost
poněkud diskutována, byl to mistr
manipulace s veřejným míněním.
Vznik totalitního systému ale
přece není podmíněna několika
morálně zvrhlými jedinci. Takový
režim závisí pak na souhlasu
podstatné části společnosti zko
rumpované falešnými sliby.
Přes tuto výhradu vytváří
seriál nejen zajímavou podíva
nou, jde také o poučení o ne
dávné minulosti, která zasáhla
tak hluboce český národ. Seriál
nás také nutil k přemýšlení,
otázky o této éře by si neměli
klást jen Němci. Dokumentární
historicko-politické cykly by měly
vzniknout také u našich východ
ních sousedů, kde ještě nedávno
zítra znamenalo včera, abychom
se dozvěděli více o okolnostech ,
které vedly ke Stalinově geno
cidě a Brežněvově doktríně. A
čeští historici a televizní doku
mentaristé by nemuseli být cud
ní, imperativně by měli připravit
seriál o komunistické zvůli v čes
kých zemích a zpracovat profily
Gottwalda a všech těch Slán
ských a Reicinů, kteří pak skon
čili na popravišti a ještě z šibe
nice volali „Klémo, to jsi nám
neměl dělat“. Zápotocký, Novot
ný a Husák by se do této galerie
také dobře hodili, dovedli národ
do marastu a zhouby.
Luboš Ondrášek, Praha

DANUBE TRAVEL AGENCY
800 Glenhuntly
Road
Caulfield 3162

Tel: 9530 0888
Fax: 9523 7800
Mob: 0412 033 757

Zvláštní nabídka

Main Office / Dandenong, Level 3/90 Walker Street

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

Do Evropy za $ 1245

|

Vysílání slovenského rozhlasu každou neděli v 22:00 na 93.1 FM
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Ahoj holčičky a kluci!
Jmenuji se Milena a přijela jsem za vámi, abychom si spolu mohli hrát a učit se češtinu. A protože
bych se ráda s vámi učila v prostředí, kde je všechno barevné a pěkně vyzdobené, chtěla bych vám
navrhnout: nakreslete obrázek Že nevíte co nakreslit? Tak zkuste tuhle českou písničku. Při práci si ji
můžete i zazpívat. Vaše maminka nebo jabĺčka ,se k vám určitě ráda přidá.
Adámku náš, copak děláš?
Děti jdou do školy, tys ještě v posteli,
na nic nedbáš, na nic nedbáš.

Adámek vstal, boty hledal.
Nevěděl kam boty, kabátek, kalhoty
včera si dal, včera si dal.

Nezapomeňte na druhé straně obrázku uvést své jméno a věk a zaslat jej do 15.11. na adresu redakce:
SOKOL MELBOURNE INC., National House of Czechs and Slovaks, 497 Queensberry St., North
Melbourne VIC 3051.
Tři autoři budou odměněni. Na vaše krásné obrázky se moc těšíme!

Milé děti, chcete se dozvědět něco o Vánocích a vyrobit si vlastní přáníčko? Tak neváhejte a
přijďte 19.11. od 11 hod. do Sokola. Předpokládaný konec bude ve 13 hod. odpoledne. S sebou si
přineste: nůžky, lepidlo. Vše os
Jan Kalvoda je
tatní potřebné bude zajištěno.
ŠTÍR (24. 70.-22. 11.)
Zpráva pro rodiče: vaše dítko štír jak Brno. Při
nám můžete bez obav svěřit a jednáni se štíty
Základní vlastnosti:
vydat se za nákupy na Victoria mějte na vědomí,
že máji sloní
odvážný
Markét.
paměť, umějí se
vytrvalý
Pokud by některá maminka
vcítit a dostat se
emocionální
měla zájem nám pomoci nebo
vám pod kůži.
hloubavý
měla zajímavý nápad, zavolejte na
Proto s nimi
odolný
tel. číslo: 0438 203 220.
jednejte vždy
žárlivý
obezřetně.
podezíravý
mstivý
PRAGUE CAKES
drzý
Jan KALVODA
náruživý
jemné české
*30. 10 1953
sexuchtivý
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

Zvf*.

^Sf/.

Zfy.

Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

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

'

j

-

- 1'.............. ~ -

Bohemia
fRA

Ha vánoce do Prahy, vidné
od
1450_
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
l

Jak je to se
zábavou
Zábava je ve slovníku jazy
ka českého definována jako:
1) činnost nebo stav posky
tující rozptýlení, potěšení,
pobavení;
2) zabavení, odnětí něčeho,
konfiskace;
To druhé se slavilo za
socialismu jednou za rok, 28.
října na Den znárodnění. Ten
první význam pořádáme každý
měsíc v Národním domě. Pavel
Tyl se svou kapelou při tom
hraje valčíky a polky, lidé se
baví nebo tančí nebo dělají
oboje naráz. Disco již nemůže
být kvalifikováno jako zábava.
O kapele už není řeč, jeden
člověk obsluhuje aparaturu z
které vychází dunění mecha
nických bubnů ve zdraví škod
livé síle zvuku. Rozhovor není
možný a k domluvení se použí
vá řeč, zjednodušená na zá
kladní výkřiky. Tancuje se
přitom, jak nás to naučil sv. Vít,
po kterém si Češi nazvali
katedrálu, každý zvlášť a do
rytmu kroutí zadkem a hlavou.
Pak jsou ještě jiné vymoženosti
jako Hip Hop, To už je pouze
hluk bubnů s vrzáním na rozbité
gramofonové desky do kterého
zpěvák vykřikuje několik spros
tých slov čas od času prolo
žených jménem státníků. Sa
mozřejmě, že jakýkoliv způsob
dorozumění je již nemožný a
tanec se skládá ze základních
pohybů hlavou, kdy tanečník/ce
stojí na místě. Mně osobně

N.I.K.

nejvíce vyhovuje Hip Hop. Pro
můj věk a bývalé povolání jsem
silně nedoslýchavý a na nějaké
složité, prudce za sebou ná
sledující pohyby již také
nejsem.
Tento měsíc je tedy zábava,
která je pravidelně každou prv
ní sobotu v měsíci. Tedy s vý
jimkou minulého měsíce, kdy
byla zrušena a tohoto měsíce,
kdy není první, ale druhou
sobotu. Tedy nekoná se 4., ale
11. listopadu. Pro ty, kteří mají
problém se v tom vyznat byl za
vyspělého socialismu vymyšle
ný systém, který všechno
zjednodušuje. Jenom si před
stavte, že 4. listopadu je vlastně
11. listopadu a pak je jasné, že

Almara cabinets p/l
THE WARDROBE SPECIALIST

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

IVO NOVÁK
13 Gifford Avenue,
Ferntree Gully

MOBILE: 0407 369 211
Shop: 9758 8854

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

sobota 4. listopadu je druhou
sobotou v listopadu, zatím co
11. se stane první sobotou.
Tento způsob přehazování
dat a dnů byl vymyšlen bojov
níky za mír v čele s komunis
tickou stranou právě pro případ
kdy státní svátek, jako v našem
případě koňský dostih, připadl
na všední den. Proto, aby pra
cující mohli zůstat déle na
chalupách se čtvrtek stal pátkem, zatím co úterý byla so
bota, neděle středa a samo
zřejmě pondělí bylo pak pátkem. Většině nás obyčejných
lidí to bylo ve skutečnosti jedno,
protože kterýkoliv den jsme si
museli svých osm hodin
odpracovat.

COOL

ZONE

REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce,
prodej chladících zařízení

Petr V. Kubásek,
Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

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

Teprve za mé návštěvy
České republiky v 97 roce mi
došlo proč takové změny nejen
dat, ale i dnů v týdnu. Změny
byly důležité pro státní za
městnance pracující v úřadech
se stanovenými hodinami pro
strany. Tedy z úterý a čtvrtek
mezi 14. a 16. hodinou se stalo
pondělí a pátek, zatímco pon
dělí a středa mezi 13. a 15.
hodinou bylo neděle a úterý.
Vždy se dbalo na to, aby dny
stran nebyly následující, což by
mělo za následek přeplnění
ústavů pro duševně choré pře
pracovanými byrokraty. Změ
nami nemohlo dojít k nedo
rozumění a strana, tedy člověk
bez červeného razítka a pat
řičného kolku, ale s vyplněnou
žádostí a sto nebo více korunou
v záloze, mohl svou žádost
podat bez obtíží.
Což mě přivádí k tomu, že
zábava je v sobotu jedenáctého
listopadu a pochybnosti o datu
nejsou na místě.
Pavel Pospíchal

Exulant
a přiznání důchodu
Ivo Horák v Lidových novi
nách uveřejnil zajímavou zprá
vu, s kterou ve zkráceném
znění seznamujeme čtenáře
Kvartu Karel Pele, kterému je
dnes jednasedmdesát let a žije
v Austrálii, byl jako mladík
napojen na protikomunistickou
skupinu, která byla Státní bez
pečností odhalena a Pele dostal
15 roků vězení. Podařilo se mu
uprchnout a dostat přes hra
nice.
Po listopadu 1989 byl Pele
českými soudy rehabilitován a
tak požádal o přiznání starobního důchoďu. Ktomu ale podle
platného zákona potřeboval
doložit, že v republice odpraco
val nejméně pět let. Pele ale byl
zaměstnán do odsouzení jen
pět let, spoléhal však na zákon
o rehabilitacích. Ten přiznává
léta strávená z politických dů
vodů ve vězení jako odpraco
vaná. Úřednicí České správy
sociálního zabezpečení byli ale
jiného názoru. Podle nich re
habilitační zákon říká, že jsou
započítávány pouze roky sku
tečně odseděné. „Pele však z
vězení uprchl a emigroval.
Takže nemá na starobní
důchod nárok“ řekli úředníci.
Odvolací soudy stály na jejich
straně.

Vyučujeme
hře na klavír

MONT ALBERT
PHARMACY

děti od pěti let i dospělé.

40 Hamilton Street
Mont Albert 3127

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
j
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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
; i-

;
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Pele se nakonec obrátil na
Ústavní soud. Argumentoval
tím, že zatím co jeho kamarádi
z procesu tresty odseděli a roky
jim byly započítány do důcho
dového výměru, on nedostal
nic. „Je útěk z komunistického
lágru něco horšího než si v něm
trest bez odporu odkroutit ?“ se
ptal Pele. „Není, dokonce je
útěk možná na mravně vyšší
úrovni,“ rozhodl koncem mi
nulého měsíce senát Ústavního
soudu a rehabilitační zákon
osoby - jako je Pele - nevy
lučuje, I když se o nich přímo
nehovoří.
Tento verdikt znamená., že
Česká správa sociálního za
bezpečení musí Pelcovi starob
ní důchod přiznat. Samozřejmě
je jasné, že tento Čechoau
stralan z něj příliš nezbohatne a
„pokud se dá soudit, stěžovateli
šlo spíše o morální stránku
věci“ uzavřel tuto kauzu Ústav
ní soud. Definitivně jde o precedenční rozhodnutí, z kterého
mohou mít užitek také jiní.
Kvart tuto zprávu velmi
kvituje. Útěk z komunistického
vězení a exil nemůže tedy být
podle Ústavního soudu pře
kážkou k přiznání starobního
důchodu. Domníváme se, že
Karel Pele bude dostávat kolem
pěti tisíc Kč měsíčního důchodu
a aniž bychom znali jeho fi
nanční situaci, můžeme usu
zovat, že tato částka pro
někoho nemusí být, pro někoho
ovšem může být důležitá. Při
poukazování takové penze do
Austrálie jde o zhruba 250
dolarů, což nemusí být vý
hradně morální, ale pro někoho
to může být cenná materiální
podpora. Ústavní soud se
domnívá, že všichni Češi žijící
v Austrálii jsou boháči, nic není
vzdálenější skutečnosti.
Tato výhrada ovšem nijak
nesnižuje důležitost rozhodnutí
přiznat aktivnímu antikomunis
tovi důchod.
V. Donát

10I n vart
Co přinesla vlaštovka...
- pište, volejte
- Oslava Svatého Václavapatrona České země a vlas
tenci v Austrálii byla velmi
pečlivě připravena mnoha
ochotnýma rukama. A tak se
šerá kuželna změnila v krásný
obřadní chrámek zvoucí k
modlitbě. Prostranství venku
bylo posekané a uhrabané pro
pěknou procházku.Květinová
úprava v sále, u zvoničky a
herně zářila bělostí lilií, lučním
kvítím a rudými květy
waratahy. Čistá, bíle prostřená
hlavní hala vítala hosty k
vonící pečeni a koláčům. A
kolem poledne vyrojilo se ze
světničky mezi příchozí na
dvacet postav v nadýchaných
krojích ze všech koutů České a
Slovenské republiky.Nesešlo
se nás tolik jako loni. Snad je
odradil studený déšť nebo je
přitahovala olympiáda. Přesto,
nabádavá slova otce Pěničky
na Svatováclavské mši
navracela krásné přátelské
ovzduší a sousedskou náladu
povzbuzovala naše oblíbená
kapela pana Zlatého.
- Máme mezi sebou mnoho
obětavých duší, které neú
navně věnují svůj čas jiným.
Málokdo ví, proč máme vždy o
posvícení tolik pěkných krojů.
To je nějaké práce všechno to
opatrně vyprat, naškrobit a
vyžehlit, pozašívat, přikupovat,
a pak vědět, jak do toho a co k
čemu. Tuto práci pro nás léta

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.
láskyplně dělá Ivanka
Jančařová. Ráda vám poradí i
pomůže postarat se o všechnu
tu okázalou nádheru ručně
vyšívaných suknic. Hlídá tento
odkaz, jak sama říká, a proto
máte-li kroj, který chcete dát či
prodat do této sbírky, dejte,
prosím, vědět Vlaštovce (tel.
9808 8137). A Ivanko, Tobě
srdečně děkujeme.
- Ztratili jsem dalšího přítele,
kamaráda a druha, dobrého
člověka. Náš Melbournský kra
jan, Jiří F. Marek, nás opustil
7. října v rodinném kruhu na
Yatale, kde trávil své poslední
roky života. Každý, kdo ho
znal, rád vzpomene na pěkné
chvíle, které uměl "idem dávat
a obohacovat svým jemným
vtipem a ušlechtilou myslí.
Věrušce a dcerám Janě a
Zuzaně byl velkou oporou. Do
brý člověk dlouho chybí jim i
nám.
Vlasta Šustková

Přijďte na češtinu
Jmenuji se Milena Koreňová.
Je mi 27 let. Narodila jsem se
v Opočně, v podhůří Orlických
hor, ale bydlím v Praze. Vystu
dovala jsem Vysokou školu
pedagogickou v Hradci
Králové, obor český jazyk a
společenské vědy. A kde všude
jsem pracovala? Učila jsem na
střední škole v Praze, pracov
ala pro cestovní kancelář v
Turecku, Řecku i pro farma
ceutickou společnost.V Praze
vedu kurzy češtiny pro cizince.
Každé léto se také účastním in
tenzivní výuky českého jazyka
v Dobrušce a letního tábora
pro děti v Řecku. Ráda bych
vás pozvala do svých kurzů
českého jazyka, které budou
probíhat v Sokole nebo jinde
dle dohody. Kurzy začínají
druhý týden v listopadu. Pokud
máte zájem vy, vaše dítě nebo
někdo z vašeho okolí, kontak
tujte mě na tel. čísle: 0438 203
220. Budu se těšit!

Letní tábor pro děti
ŠumaOa 2001
Blíží se léto a s ním i dětský letní tábor,
který se bude konat v termínu
13.-20. ledna 2001
Schůzka rodičů případných zájemců je
ve středu 15. listopadu v 8 hodin večer.
Další informace podá

Vlasta na tel: 0408 088 167

SUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS' SUPPLIES

PI: 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

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!

Poděkování
Rád bych poděkoval všem
známým a přátelům, kteří se
přišli rozloučit s Mirkou na její
poslední cestě. Zvláště bych
rád poděkoval Edovi a Vincimu
za krásnou písničku „Moravo,
Moravo.“
Jan Voborský
Ještě jednou Mirka Voborská
Jako neoficiální kronikář
Českého Ochotnického Divadla
v Melbourne bych rád připom
něl dlouholetou činnost Mirky
Voborské v tomto spolku,o
které nebyla zmínka v posled
ním vydání Kvartu. Její první
vystoupení bylo ve hře „Sedlák
Zlatodvorský“ ze dne 24.září
1960. Shodou okolností to bylo
i moje, téměř zapomenuté,
první vystoupení. Mirka potom
vystupovala téměř nepřetržitě
až do konce všech divadelních
představení roku 1981. S paní
Tůmovou-Weilovou se dělí o
první místo v počtu vystoupení
na různých scénách ČOD,
převážně celovečerních her.
Obě dámy se představily veře
jnosti celkem 21 x. Je snad
samozřejmé, že Mirka pilně
pracovala i za scénou.. Možná

vart11

Úterý 14. listopadu:

Návrat idiota (1999)
Úterý 28. listopadu:

Uspořená libra (1963)
J. Werich, J. Sovák
Vstupné: $ 2,- začátek v 8 hodin
‘orf

méně známé je,že byla něko
likrát členkou výboru. Její nej
větší přínos ale byl, že patřila
do malé skupiny sotva jednoho
tuctu činných členů, kteří
zachránili spolek před úplným
zánikem v letech 1960-1962,
který mu hrozil díky rozvratné
činnosti tzv. opozice. Pro
malou připomínku: v tu dobu
klesla návštěvnost na hranici
30 diváků a tržba pokladny

byla 20 liber! Spolek tuto
nepříznivou dobu přežil a
dočkal se pozdější „zlaté
éry.“Ta spolku přinesla fi
nanční jistotu. A tak u příleži
tosti svého oficiálního
ukončení mohl spolek přispět
Národnímu domu částkou
téměř osmi tisíc dolarů na
projekt výstavby osobního
výtahu.
Fred Rosenfeld

vart
Slovenská folková skupina

LOJZO
Ľudový Orchester Jednoduchej Zábavy Obyvateľstva

v Národním domě 6. listopadu v 7 hodin večer
Vstupné $ 20,- penzisté a studenti $ 15,Informace podá V. Markus na tel: 03 9571 1729
LOJZO často účinkuje na súťažných prehliadkach humoru a satiry, je dvojnásobným
držiteľom “Smiřického hrnca", a “Zlatého olomouckého tvarůžku" a ďalších cien.
Je častým hosťom zábavných TV programov.

ZáGava
Tradiční taneční zábava
v Národním domě
v sobotu 11. listopadu
v 7,30 večer.

Bohatá tombola a dobrá nálada
Objednávky míst na tel:

9432 8246
nebo

0438 465 126

