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1760 dolarů.
To je částka, kterou na konci vepřových hodů
předal Láďa Hora. Přijímal jsem ji takřka se slzami v
očích. Měli jsme totiž několik posledních týdnů v
Národním domě špatné návštěvy a tím i příjmy.
Láďovy vepřové hody ukázaly, co je možné udělat při
troše dobré vůle. Láďa daroval maso, několik dní
práce, udělal sto kilo jitrnic a sto kilo jelit, nejméně
padesát litrů zabijačkové polívky. Za pomoci
Sosnovcových, Truhlářových, Brodeckých, Zacharových a Helwigových s Pepou Zumrem za barem
uspořádal nedělní odpoledne v Národním domě, Sešlo
se tam asi stopadesát krajanů. K. dobrému jídlu se pilo
chladné pivo. K. poslechu a k tanci hrála z podia "živá"
hudba.
Připomnělo nám to co je možné v Národním
domě pořádat, když se do činnosti Národního domu
zapojí členové naši " business community". Nápaditost,
spojená s motivací nutnou k uskutečnění jakéhokoliv
plánu jsou vlastnosti, které patří této skupině lidí.
Samozřejmě nemůžeme od každého očekávat podobnou
oběť jako věnoval Láďa (i když by to bylo hezké).
Blíži se opět volby výboru Sokola a je
potřeba, aby podnikatelé naši krajanské komunity byli
získáni pro spolupráci. Sokol a jeho výbor si musí
osvojit pružnost, která je při spolupráci s lidmi časově
plně vytíženými nutná.
Nechci poukazovat na úspěchy jiných etnic
kých skupin, ale česká a v našem případě českoslo
venská komunita je nejméně angažovaná ze všech
etnických skupin Austrálie. Nelze se vymlouvat na
nízký počet Čechoslováků v Melbourne. Jsou zde
skupiny s daleko menším zastoupením, jejichž
spolkový život vzkvétá. To, že je na SBS stále méně
filmů v našich jazycích, nebo že v předpovědi počasí
se nikdy nedovíme o počasí v Praze nebo Bratislavě
není náhoda. Je to prostě důsledek naši neschopnosti a
pokud chceme být upřímní, lenosti se ozvat, a za naše
práva bojovat Stěžovat si u piva, stejně jako naříkat na
nedostatek času je neúčinné. Jenom to na nás prozradí
néco s čím se nemůžeme moc chlubit. "Ze totiž jsme se
nenaučili ani po tolika letech odloučení od matky
strany, svobodně myslit a také svobodně jednat
Stále čekáme kdo se o nás postará. Neuvědo
mujeme si, že když se sami neozveme všichni nás
nechají na pokoji, zůstaneme nadále nejoblíbenější
etnickou skupinou státních zaměstnanců, tou skupinou,
které se nemusí promítat filmy, které se nemusí dávat
peníze (i v této době) na zvelebení jejich klubů, a které
se nemusí přispívat na žádnou ze sociálních prací, které
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tato tichá a nikomu se nevnucující organizace dělá.
Přitom je toho tolik co je potřeba udělat
Osmašedesátníci se rychle přibližují k důchodu a
osmačtyřicátníkům - těm už ujel vlak. Někteří z nich na
vlastni kůži poznávají jak těžké je žit konec života
osamoceni bez okruhu blízkých přátel, mezi lidmi,
jejichž řeč často zapomněli. Dosti velká část se jich
nyní vrací do Cech, neuvědomujíce si, že i tam jsou
cizinci. Stávají se lehkou kořistí lidí jejichž mravní
zásady mají mnoho společného s džunglí.
Jedna z věcí, o které se v současné době
mluví ve výboru Sokola je "Retirement Village" pro
nás, kteří víme, že naše budoucnost je stále v Austrálii
a do Cech pojedeme nanejvýš na dovolenou. Pokusy o
postavení bytových jednotek pro starší lidi na
odpočinku byly udělány již dříve. Poprvé na Šumavě,
kde se bohužel neuspělo. Za dnešních okolností není
možné
chyby
napravit
protože
Šumava už
Čechoslovákům nepatři. Druhý pokus na konci
šedesátých let, založený jenom na dobré vůli zúčast
něných, (kteří koupili pozemek) ztroskotal. Dnes je
prakticky nemožné
uskutečnit podobný plán bez
vládní pomoct, která je ale pňmo úměrná našemu úsilí.
To znamená například, že na každých pět dolarů
vybraných námi vláda přidá jeden.
V Jižní Austrálii místní Češi ustanovili
Obchodní komoru a jedna z odboček se zařizuje v
Melbourne. Činnost Obchodní komory je nejen ko
merční, ale také kulturní a společenská Sokolská orga
nizace jako naše jediná fungující organizace blízce s
Obchodní komorou spolupracuje.
V současné době se také jedná o ustanoveni
sesterských vztahů mezi Prahou a Melbourne. I zde je
Sokolská organizace zapojená
To je jenom několik ukázek činnosti Sokola v
Melbourne. Chceme-li v příštích letech pokračovat jako
organizovaný celek - a jinak nás nebude nikdo brát
vážně, musíme získat ke spolupráci více špičkových
členů naši krajanské komunity. Jenom tehdy budeme
mít naději na kvalitu společenského života, kterou
vyžadujeme. Nepodaří-li se nám splnit tento naléhavý
úkol. Sokol a tím i český společenský život v
Melbourne přestane existovat
Představa některých mladších krajanů o Sokole
je zkreslená. Nejsme organizace jejíž činnost spočívá v
cvičení prostných na Spartakiádě. Naopak v dnešním
Sokole se necvičí a náš program je více založen na
kulturní a společenské aktivitě.
Napište nám nebo zatelefonujte svoje
připomínky a návrhy a přidejte se k nám. Důvod pro
to je jen jeden. Bez vás už to prostě nejde!
Pavel Pospíchal
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Výroky a různosti
Citáty z českého tisku

• Minister Jan Ruml předal kabinetu ma
teriál o způsobech ochrany hranic se Slovenskem.
„Přesvědči-li Jan Ruml svou vládu a Parlament o
své xenofobní a protislovenské pravdě, bude to
katastrofa. Československo se místo Beneluxu
stane ohniskem napětí", napsal do Rudého práva
bývalý ředitel CTK Petr Uhl.
• V Dukovanech začala houkat poplachová
siréna ohlašující havarii v nedaleké jaderné elektrálně. Občané propadli panice, běhali po ulicích
a polykali jódové tablety. Pak vyšlo najevo, že
poplach je planý, způsobený poruchou v rozvo
dové síti civilní obrany. Místní elektrikář sirénu
odpojil.
• Podle průzkumu Institutu pro výzkum
veřejného mínění pokládá 85% občanů České re
publiky za „největší úspěch po listopadu '89"
skutečnost, že se rozšířila nabídka v obchodech.
• Předseda KSČM Jiří Svoboda rezignoval
na svojí funkci a vystoupil ze strany a Komu
nistická strana vypracovala návrh zákona o nut
nosti boje proti kapitalistickému režimu. Na Tře
tím sjezdu Komunistické strany Cech a Moravy se
pak plénum rozhodlo zachovat názvu strany. No
vým předsedou strany se stal M.Grebeníček a zas
tánci reformního křidla oznámili založení „Strany
demokratické levice", která po sloučení s „Demo
kratickou levicí" L.Indrucha zůstane součástí
„Levého bloku". Sjezd rozhodl o zrušení členství
v KSČM představitelům platformy „Za socia
lismus" M.Štěpánovi a V.Obzinovi. "Průběh sjezdu
dal signál, že rozhodně nepatříme k politickým
subjektům, které by se chtěli vracet před listo
pad", prohlásil nový předseda Miroslav Grabeníček. Po několika dnech pak oznámil zveřejnění
velkého programu strany, který by umožnil vyt
vořit „Českou republiku v moderní socialistickou
společnost začátku 21. století".
• Ústřední výkonný výbor České strany so
ciálně demokratické kooptoval pět exilových členů
a přiznal jim statut pozorovatelů. Současně revokoval vyloučení ze strany v roce 1990 Rudolfa
Bettěka, který ale prohlásil, že o návrat nemá zá
jem a zůstává členem Asociace sociálních demo
kratů.
• Premiér V. Klaus oznámil, že s dialogem
se sudetoněmeckými Němci na jakékoliv úrovni
není třeba spěchat. Současně poslal dopis bavor
skému ministerskému předsedovi E.Stoiberovi, že
„česká veřejnost byla dotčena jeho projevem a
dalšími výroky na Sudetoněmeckých dnech." Navíc
také zdůraznil, že „urovnání česko-sudetoněmeckého sporu se nemůže dít dodatečným zru
šením zákonných předpokladů k vysídlení

německého obyvatelstva z Cech, Moravy a Slez
ska, tzv. restitucí stavu před rokem 1945." Pavel
Tigrid k tomu všemu dodal, že „celá ta rozcvička
s česko-sudetoněmeckým dialogem" byla nejen
zbytečná, ale i „nedomyšlená, nepřipravená a
navíc nedůstojná".
• Česká a Slovenská republika byly znovupřijaty do Rady Evropy na místo bývalé České a
Slovenské federatívni republiky.
• Vladimír Dlouhý, minister průmyslu a
obchodu - který ve některých výzkumech veřej
ného mínění je označován za nejpopulámějšího
politika CR - oznámil, že předloží vládě návrh na
konzervování důlní i chemické těžbě uranu. Jako
důvod uvedl nejistotu vývoje světových cen uranu,
neznalost zásob uranu Ruska a rychlost uvolnění
těchto zásob na světový trh jeho vlivu na pohyb
světových cen uranu. Za konečný cíl svého návrhu
uvedl zamezení celkové likvidaci českého ura
nového průmyslu a případné závislosti na dovozu
urany, které by se promítlo do závislosti elektrické
energie na světových cenách uranu.
• Majetkové a finanční vypořádáni mezi
Českou a Slovenskou republikou považuje za nej
důležitější problém současnosti jedna třetina
obyvatel CR. Mezi občany se základním vzděláním
tento názor převládal u 38% a u 40% občanů nad
60 let. Přitom jen 25% občanů hlásících se k levici
problém majetkového vyrovnání považuje za nej
důležitější, zatím co 38% stoupenců pravice ho za
nejdůležitější považuje. 67% dotázaných z celko
vého počtu dotázaných ho za nejdůležitější prob
lém nepovažuje.
• „...situace ve většině sdělovacích pro
středků je neúnosná. Ovládají je vesměs lidé vni
třně spojeni s minulou érou vlády jedné strany.
Negativně ovlivňují myšlení obyvatelstve, poškozují
hospodářství i kulturu českého státu a nemalou
měrou posilují politické směry, které si dali za
úkol zvrátil polistopadový vývoj..", praví se v
prohlášení nově vzniklé „Asociace pro svobodná
média" (ASMED). Její mluvčí B.Ventura k tomu
dodal, že dnes pro „demokratického novináře té
měř neexistuje scéna". Zástupce intendanta České
televize 2 J.Dobrovský k tomu poznamenal: „Ne
trpím žádnými komplexy, a proto nemám chuť se
stát členem nějakého akčního výboru".
• Český Krumlov se ubránil germanizaci,
když ministerstvo školství zrušilo na základní škole
v Plešivec experimtální výuku, při které německá
učitelka (kterou platil sociální odbor sudetoněmeckého lansmanšaftu ve Stuttgartu) vyučovala
sedm hodin týdně ve své mateřtině - to zatím
české zákony nepřipouštějí. Zákaz byl pochválen

opozičním poslancem České sociálně demokra
tické strany Eduardem Zemanem, který navíc po
žadoval potrestání těch, kdo jsou za provoz „školy
sudetoněmeckého landsmanšaftu" odpovědni.
■ Přes území České republiky začly tran
sporty Západní skupiny vojsk Ruské federace z
býv. NDR s ozbrojeným doprovodem.
• „Kolem tří procent úmrtí v Cechách a na
Moravě lze připsat na vrub jedovatému vzduchu",
napsala ve své „Zprávě o rozvoji světa" Světová
banka.
• „Myslím, že nemáte žádné problémy."
zhodnotil nedávno vývoj České republiky člen US
kongresu David Dreier. „Není o vás nic slyšet. Jo
znamená, že je to dobré."
• Ekonomičtí ministři se shodli, že důcho
dové pojištění by mělo být individiální a dobrovol
nou záležitostí každého občana. Odboroví předáci
vzápětí obvinili vládu, že porušuje generální doho
du a pohrozili, že „pokud vláda nezmění své dosa
vadní postoje, dojde ke konfrontaci".
• Premiéři CR a SR se shodli na dohodě
o vzájemné hranici. „Je to průlom do dosavadního
uvažování a ze slovenské strany to vlastně
znamená uznání standartní hranice", řekl V.Klaus.
Pro občany obou republik jako cestovní doklad i
nadále bude stačit občanský průkaz a pro urych
lení přechodu hranic bude vytvořen specielní jízd
ní pruh. Cizinci v obou směrech přechodu budou
povinni používat dvanáct vymezených silničních a
sedm železničních přechodů.
• Místopředseda UV KSČM M.Ransdorf
oznámil, že v příštím roce vznikne soukromé
gymnázium. U zrodu gymnázia je mimo jiné
H. Entlerová, dřívější vysoká funkcionárka Cs.
svazu žen a I.Honický, zaměstnanec katedry
marxismu-leninismu na Pedagogické fakultě v Ústí
nad Labem. „Gymnázium není nikterak svázáno s
Komunistickou stranou Cech a Moravy", prohlásil
I. Hronický.
■ „Svár mezi demokratizmem široké části
členstva a byrokraticko-mocenskou elitou - mj.
tak odlišný od stran totalitně pravicového charak
teru - je pro historika nepominutelnou součástí
samé podstaty komunistické strany", vysvětlil v
„Několika poznámkách k návrhu zákona o proti
právnosti komunistického režimu" v Rudém právu
profesor V.Mencl svojí nelibost nad prohlášením
KSC za zločinnou organizaci, které prý nesrovna
telně staví KSC na úroveň nacistické strany.
■ Prezident V.Havel poprvé použil svého
ústavního prava a vrátil k projednání novelu cel
ního zákona zpět parlamentu s tím, že zákon neo

právněně rozšiřuje imunititu poslanců tím, aby
nepodléhali celním osobním prohlídkám. Předseda
České sociálně demokratické strany M.Zeman
ironicky poznamenal, že prezident nepodepsáním
novely chtěl ukázat svojí nezávislost. Předseda
Liberální sociální unie F.Tmka kritizoval
prezidenta, že „si troufl" jen na to, o čem věděl,
že veřejnost schválí. Doložil to tím, že prezident
nenamítal nic proti novele zemědělského zákona
a podepsal sankční zákon, který podle F.Tmky je
prý protiústavní a v rozporu s Listinou základních
práv a svobod. Kancelář prezidenta republiky k
tomu vydala prohlášení, že sankční zákon byl
přijat v prosinci 1992, kdy funkce prezidenta
nebyla obsazena. Zákon byl podepsán předsedou
vlády a CNR
• „Demokracie je podle mě, až třeba vybe
rou nějakého ministra a celý národ řekne, to je
píima, to je člověk na svém místě", vysvětlil v
Rudém právu své pojetí demokracie Bohumil Bezouška, spisovatel a herec.
• „Jako alternativu nefukční kupónové pri
vatizace má naše strana vlastní projekt: spojení
japonského vztahu k podniku s americkou zkuše
ností a českou tradicí", vysvětlil rakouskému tý
deníku Profil předseda České sociálně demokra
tické strany M.Zeman svojí ekonomickou „třetí
cestu".
■ Klub angažovanývh nestraníků vydal va
rovné prohlášení, že pokud nedojde k zásadnímu
politickému obratu, zavládne v Cechách a na Mo
ravě ještě horší forma bolševismu než před listo
padem '89.
• „Jsou to takové pindy mečiarovské, které
mi už lezou na nervy," poznamenal opoziční pos
lanec Ján Camogurský po obvinění premiéra
V.Mečiara, že opozice připravovala puč snahou o
odvolání předsedy slovenského parlamentu
I.Gasparoviče.
• V červencovém výzkumu veřejného míně
ní IVVM vzrostla nedůvěra v parlament z červ
nových 61% na 70%. Důvěra ve vládu poklesla z
57% na 52%. Oproti tomu důvěra v prezidenta
vzrostla ze 67% na 69%. Výsledky výzkumu STEM
přinášejí totožný závěr - prezidentovi a vládě
občané důvěřují a věří, že vláda pracuje dobře,
oproti tomu, co parlament špatně a spíše mu
nedůvěřují.
• Slovenský prezident M.Kováč vyhověl
žádosti premiéra V.Mečiara a nepodepsal zákon
přijatý nedávno Národní radou Slovenské repub
liky, který by umožňoval příslušníkům menšin
používat jména a příjmení v mateřském jazyku.
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ZÁKON
O PROTIPRÁVNOSTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU
A ODPORU PROTI NĚMU.
(Části zákona)

Parlament se usnesl na
tomto zákoně:
Vědom
si
povinnosti
svobodně zvoleného parlamentu
vyrovnat se s komunistickým
režimem, Parlament konstatuje,
že Komunistická strana Česko
slovenska, její vedení i členové
jsou odpovědni za způsob vlády
v naši zemi v létech 1948-1989,
a to zejména za programové
ničení tradičních hodnot evrop
ské civilizace, za vědomé poruš
ování lidských práv, za morální a
hospodářský úpadek provázený
justičními zločiny a terorem proti
nositelům odlišných názorů, na
hrazením
fungujícího
tržního
hospodářství direktivním řízením,

destrukcí
tradičních
principů
vlastnického práva, zneužíváním
výchovy, vzděláni, vědy a kul
tury k politickým a ideologickým
účelům, bezohledným ničením
přírody, a prohlašuje, že ve své
další činnosti bude vycházet z
tohoto zákona.
* §1 *
(2) Za spáchané zločiny
a další skutečnosti, uvedené v
odst. (1), jsou plně spoluodpovědní ti, kteří komunisický režim
prosazovali
jako funkcionáři,
organizátoři a ponécovatelé v
politické a ideologické oblasti.
§2
(2) Komunistická strana
byla organizaci zločinnou a za

vrženíhodnou obdobně jako další
organizace, založené na její
ideologii, které ve své činnosti
směřovaly k potlačováni lidských
práv a demokratického systému.
Odpor občanů proti to
muto režimu, který ať již jedno
tlivě či ve skupině, na základě
demokratického
přesvědčeni
politického, náboženského či
mravního projevovali odbojem
nebo jinou činnosti nebo vě
domě a veřejně vyjadřovali na
území státu i v zahraničí, a to i
ve spojení s cizí demokratickou
mocností,
byl
legitimní,
spravedlivý, morálně oprávněný
a je hodný úcty.

Konečně, ale přece.
Aleš Nebeský

Titulek vyjadřuje zcela přesně moje pocity
nad Zákonem o protiprávnosti komunistického
režimu a odporu proti němu. Doufám, že vyja
dřuje i pocity všech, kteří - tak jako já - věřili a
věří v nutnost zákonného vyrovnání se zločinnou
minulostí komunistického režimu.
Zákon, který vstupuje v platnost 1 .srpna
1993, byl přijat parlamentem 9.července 1993.
Pro přijetí hlasovalo 1 20 poslanců, 34 bylo proti
a 3 se zdrželi hlasování. 30 poslanců se k hla
sování nedostavilo. Prezident republiky V.Havel
zákon podepsal 22.července. Vedle pochopitelně
protestujících komunistů zákon nepochybně ne
uvítají lidé - jak doma, tak zejména v zahraničí kteří od samého počátku byli velice nespokojeni
se „sametovostí" revoluce a přáli si věšení
komunistů a jejich přisluhovačů na lucerny. Potíž
je, že kdyby bývalo k věšení došlo, titíž lidé by
lomili rukama nad tím, jaký že to jsme necivi
lizovaný, nedemokratický a barbarský pronárod.
Mimo víceméně deklarativního prohlášení
o protiprávnosti režimu, odpovědnosti za něj a

vyhlášení odporu proti němu za hodného úcty,
vytváří zákon právní předpoklad pro souzení i
těch vykonavatelů zločinů proti lidskosti a
občanským právům, kteří byli dosud chráněny
právně zcela legitimní obhajobou, že jednali
podle tedy existujícím zákonů. Zákon navíc od
straňuje normální zákonné promlčovací období
(dvaceti let) pro zločiny komunistického režimu,
které znemožňovalo obžalovat a soudit členy a
funkcionáře vedení strany a vlády za nezákonné
chování na př. v padesátých letech a nebo v po
čátcích posrpnového okupačního režimu.
Vedle toho - a to snad nejhlavněji - ot
vírá cestu k odstranění tzv. „zbytkových trestů" u
členů komunistického odboje, z kterých při re
habilitacích vězňové a členové odboje doposud
zákonně rehabilitováni být nemohli. Jako příklad
mezi mnoha, by mohl posloužit případ bratří
Mašínů, synů podplukovníka Mašina - jednoho
z pověstných „tří králů", hrdinů protinacistického
odboje. Bratři Mašinové (dodnes žijící v US) byli
po vzoru svého otce jedněmi z mála, kteří začli

po únoru proti komunismu organizovat ozbrojený
odboj. Posléze byli donuceni republiku opustit a
při dramatickém útěku přes východní Německo
se zbraní v ruce, zastřelili a postřelili několik
českých i východoněmeckých příslušníků ozbro
jených sil. Do této doby se bratři Mašinové do
republiky nemohli vrátit - jejich rehabilitace se
vztahovala sice na politické zločiny, ale ne na
„vraždy".
Projednávání a přijetí zákona bylo ovšem
doprovázeno pokřikem levice s Komunistickou
stranou Čech a Moravy v čele. Nový předseda
KSČM označil zákon za „nedokonalý právní ba
last". Poslanec Levého bloku J.Ortman odmítl
zákon slovy, že „demokracie měří každému stej
ně a nemůže být účelová. Křivdy minulé nelze
řešit zpochybněním principů právního řádu"ř a
dodal, že zákon je „vykročením do právní nejis
toty a k pomstě".
Jiří Diestbier napsal při té příležitosti na
adresu „pravicových bolševiků" (jak s oblibou
označuje bez specifikace „jisté" členy vlády),
kteří podle něj „neustále hledají, koho ještě
zničit": „...jsem jen zvědav, do koho se tito
„přátelé lidu" zakousnou ted, když zákonem
zhodnotili dějiny. Bude pak pro ně přípustné, aby
bývalí členové „zločinecké organizace" byli např.
ministry, byť patří často k nejlepším lidem ODS,
ODA i vlády?".
Chování některých zástupců lidu - kteří
se již před tím neslavně „proslavili" svých
sprostým neparlamentním jednáním při volbě
prezidenta - vyvolalo znechucení mezi ostatními
poslanci. „Udivovalo mě co lidí v této sněmovně
nemá v sobě ani trochu pokory. Byla jsem velmi
smutná, když jsem slyšela ta některá strašná
vystoupení a viděla na galerii hostů bývalé vězně
z Jáchymova a Leopoldova", okomentovala
chování levicových a komunistických poslanců v
parlamentě poslankyně A.Rčschová. Poslankyně
I.Janů poznamenala, že společnost by si měla
všimnout, že komunistická strana vůbec nepřehodnotila svůj postoj a při příštích volbách by to
měli voliči vzít v úvahu, pokud nechtějí pohřbít
svoji budoucnost.
Předseda poslaneckého klubu české so
ciálně demokratické strany se vyjádřil, že zákon
je nepřijatelný jak z hlediska českého, tak mezi
národního ústavního práva a „zcela nepochybně
přinese stížnosti na Mezinárodní soud, Radu
Evropy a další instituce".
Hned po té předseda KSČM M.Grebeníček prohlásil, že zákon ohrožuje demokracii v
české republice a je v rozporu s Mezinárodním
paktem o občanských a politických právech (tzv.
Helsinskými dohodami), které Československo

přijalo v roce 1976 (a které, jak všichni víme,
komunistický režim tak rigorózně dodržoval pozn.A.N.). Oznámil, že Komunisté adresují svoji
stížnost řadě mezinárodních institucí, mj.
Amnesty International a Evropskému soudnímu
dvoru pro lidská práva ve Štrasburku a dalším
světovým organizacím na ochranu lidských práv
- což Pavel Tigrid ve svém komentáři označil za
drzost, nehoráznou, neomalenou, nechutnou - s
nádechem trapné frašky.
Za ocitování stojí i slova posledního
ministerského předsedy české a Slovenské
federatívni republiky, místopředsedy vládní
Občanské demokratické strany - a někdejšího
člena KSČ, který po čtyřech letech členství se
strany v 1969 vystoupil, potom co ve svých
devětadvaceti letech došel k názoru, který podle
něj tento zákon plně vyjadřuje: „Tímto zákonem
je třeba připomenout, že vedle právní morálky a
práva existuje ještě vyšší morálka, která se
kdykoliv může ptát po tom, zda ten či onen čin
byl morální".
Je třeba poznamenat, že levice i s
komunisty - kteří jinak nemohou přijít V.Havlovi
na jméno - na prezidenta apelovali a doufali, že
zákon nepodepíše. Předseda Komunistické stra
ny Čech a Moravy M.Grebeníček po podpisu
prezidenta napadl, že je přesvědčen, že jeho
podpis není výsledkem prezidentova osobního
přesvědčení, ale tlaku pravicových kruhů. Není
třeba být jasnovidcem předpokládat, že přijetím
zákona zápas o demokracii a proti postko
munistické totalitě se dostává do nového kola.
Tzv. bývalé „struktury" nepochybně zahájí kam
paň proti představitelům demokratického režimu
a zcela určitě se nezastaví před ničím, včetně
vytažení jakékoliv špíny z archívů StB, které se
tak záhadně po listopadu 1989 „ztratily".
A prezidentovo zdůvodněni podpisu? „...
velký význam je v tom, že (přijatým zákonem)
jasně náš zastupitelský sbor, svobodně zvolený,
říká všem obětem komunismu, všem, kteří minu
lému režimu vzdorovali, že si jich společnost
váží, že zasluhují respekt... Pokud jde o ty části
zákona, které mají důležité právní konsekvence,
shledal jsem zákon v pořádku a došel k závěru,
že není v rozporu s ústavou, ani s listinou
základních práv a svobod. Proto jsem ho podepsal...", odpověděl Václav Havel na otázku
novináře v televizním rozhovoru.
Po přijetí zákona a s přicházející novou
právnickou generací, ted" zbývá již jen doufat, že
omlazené prokuratury a soudy české republiky
nebudou předkládat řady výmluv - jako jejich
federální předchůdci - a začnou podle zákona
vyšetřovat, obžalovávat a spravedlivě soudit.
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Sokolské zprávy.
Srpen 1993

Poslední rozloučení.

2.srpna se konala výborová
schůze kde jsme se připravovali
na Valnou hromadu, která bude
15.srpna ve dvě hod. odpoledne.
Valnou
hromadu
bude
předcházet oběd, na kterém se
rozloučíme s paní velvyslankyní
Dr.J.David-Moeerovou,
která se
vrací po dvou letech působení„v
Austrálii
zpátky
do
České
republiky.

DARY
Sokolský list:

L&B Brežný $20,K&M Konvičný $15,
J.Viola $10, P.O.Baykara $12, V.
Brodecký $10, L&E Pechar $10, S.
Jašková $4.
Národní dům:

B.Nová $100, B.Kubeš $100.
Všem dárcům děkujeme.
Slávka Kollárova, jednatelka.

Program na příští týdny.
15. srpna 12 hod.
- Oběd a rozloučení $
paní vehyslankyní
15. srpna 2 hod.
- Valná hromada.
■ ■
21.-22.srpna lOhod. - BAZAR

3&£rpná Shod..

- Polskázábava,

4.záK 7.1Ď
- Zábava k 25.výročí
osmašedesátnikii.

Polish dance -

-

Ve čtvrtek 22.7.1993 jsme se naposledy
rozloučili s Erikem Grantem.
Erik byl členem Sokola a Československé
Obce Legionářů a v obou organizacích byl členem
výboru. Mezi přítomnými byl jeho jediný příbuzný v
Austrálii - jeho syn David, který přiletěl na pohřeb ze
Šalamounových ostrovů, kde působí jako letecký
inženýr.
Poslední projev k rozloučení přednesl mimo
římskokatolického kněze za českou společnost ing.
Jaroslav Hlávka.
Erik
opustil
Československo
počátkem
padesátých let po pokusu o protikomunistický puč,
kdy mu hrozilo nebezpečí odnětí svobody a ztráty
života. Uprchl přes Německo do Austrálie.
Již v
Německu se dověděl, že byl za nepřítomnosti odsouzen
k trestu smrti. Do vazby byl vzat jeho otec - armádní
důstojník a ve vězení byl popraven.
Po sametové revoluci byl plně rehabilitován
jak jeho otec tak i on sám. V Austrálii změnil své
původní jméno Mirek Blahout na Erik Grant.
Po emigraci do Austrálie byl přijat do
australské armády. Prodělal výcvik Spojených národů
(UN) v Japonsku a v 50tých letech se zúčastnil bojů v
Koreji.
Minulý rok strávil asi pět týdnů v Čechách a
vrátil se 31.října do Melbourne. Byl rád, že se ještě
mohl aspoň na nějakou dobu podívat do své vlasti.
Zemřel po delší nemoci doma ve věku 61
roků.
Jak Sokol tak i Obec legionářská vyslovili
jeho synovi upřímnou soustrast.
uig. Jaroslav ‘J-ffávka.

Kathy Conway & Blues Bums

v Národním domě, 28.srpna v 8hod. Rezervace na Tel: 363 6298.

^BOHEMIA TRAVEL
Jiri Sedláček a Eva Jančíková

obchod 6 /176 Commercial Road, Prahran 3181.
Nabízíme kvalitni službv za bezkonkurenční ceny.
l ei: 510 2474, 510 8717.
1 ax: 5102482

iíRvart 7
Konzulát České republiky
500 Collins Street, Melbourne 3000.

Telefon: 629 6196

Fax: 629 1311

V.M.K. Design Architects

E/ma/v CtWMli/ny

Electrical Consulting Engineers & Contractors
Volejte Emila Holečka
Tel: 802 5574
Fax: 803 5307

Commercial Design & Consulting; Urban Landscape
Design; Computer Design & Drafting; House
Inspection Service.

Vladimír Kapusta A.R.A.I.A
Lighting and Power Design and Instalation. Safety
Switches, Security Lights.

M.Arch.(Czechosl ovaki a)
M.L.Arch.(Mdbourne)

Tel: 481 5308,

Kompletní domovní údržba a renovace.

Tonda Šorm

Tel: 701 0207

él NSTALATER4

XaXwoo

34 Alfrieda Street, StAlbans
Prvotřídní maso a uzeniny vyrobené tradičními
metodami.
Dodavatel uzenin pro Národní dům.

Telefon: 366 2492
Eden Pork Landscaping Services

Fire Wood For Sale

Vornan

Telefon: 870 6489

River Gum - lton - $85
Red Gum - lton - $115
V. Ambrož
Tel: 715 1116

Bohemia Travel

Standa 9{pman

Opraví Vám zlobivé kohoutky, protáhne
zacpané potrubí, zbaví Vás všech sterostí.

Cestujte s námi do celého světa

Jiří

Fax: 481 5308.

& Eva janusová

obchod 6,176 Commercial Road, Prahran 3181

Telefon: 510 2474, 5108717,

Fax: 510 2482

Odborné položí dlaždičky a mramor.
Omítne dům (Solid plastering).

Volejte tel: 583 0352

Advokátní kancelář

COOL ZONE

M.Kantor solicitors

REFRIGERATION P/L

500 Collins Street, Melbourne. Tel: 629 6196

Opravy, konstrukce, prodej chladících zařízení

Specialisujese v oblasti nesporného práva smluvního a spol
kového, převody a pronajímání nemovitosti, práva týkajícího
se poslední vůle a testamantálnich úkonů.

Petr Kubásek,

Tel: 587 1488, Fax: 587 3754

Inzerce v KVARTu: Měsíčně $15, ročně $120 .

8 IBrart-----

-

*
SAFEWAY
TRAVELS*
JBL agent for LUFTHANSA, LAUDA AIR, ČSA^"
SPECIAL LOW PRICE ON RETURN FLIGHTS
TO EUROPE
$17 5 0

332 Main Road East
ST ALBANS 3021
Tel: (03) 366 9299
------------- Fax: (03) 364 1167

288 Carlisle Street
322 Little Lonsdale Street
BALACLAVA 3182
MELBOURNE 3000
Tel: (03) 534 4866
Tel: (03) 670 8420
Fax: (03) 534 4206 --------------------- Fax: (03) 670 8812

Stří6rná os Cava
Výročí 25 let příjezdu a v mnoha případech
Stříbrné svadby osmašedesátnííčů-

Dne 4.září, v 7:30 večer.

Studio 4

po desáté večer

K tanci a poslechu
hrají:

BluesBums.

Místa si rezervujte na 744 1691 nebo 435 3895,
Večeře a občerstvení je k dostání na místě. Ceny mírné, obsluha vzorná.
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Stříbrné - 25íe.té výročí srpna 1968.

Stříbrné - 2 5(eté z

SOVIETS M
CZECHOSLC
'Don't resist,'
says Prague
Australian Associated Press

PRAGUE, Today. — Prague Radio
announced at 2 a.m. today that Soviet,
Polish and East German armies were
marching into Czechoslovakia.
It said they started to cross the Czech border
at 11 o'clock last night, without the knowledge of
the Czech Government.

This violates the basic rights of States and rela
tions between socialist countries, the radio pro
tested.
Jet planes were reported landing at Prague Airport.

Prague Radio appealed to the population not to fight
the Russian, East German and Polish troops.
It said neither the Czech Army nor the People's Militia
had been called out to defend the country.

The Czech National Assembly and the Communist Party
Central Committee had been called into session, the broad
cast said.

3OMBSHELL
In WASHINGTON, President Johnson called the
National Security. Council into immediate ejpergency
session.

Secretary of State Dean Husk stopped in the
a speech to the Democrátic platform committee
aide dashed in with the news.
Mr Rusk apologised, hurried from the conference,
sped to the White House.

The news hit world capitals like a
bombshell.
Western Governments had
the Russians and Czechs had
crisis over Czech Communiat
leader Alexander Dubcek’s
tion program.

fročí srpna 1968.
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• John SorelI
writes on the Viet
hero who didn't
tell mother. —
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Hasluck,
PM meet
From E. H. COX

CANBERRA. — Senior Government Ministers met and
conferred es soon as they heard Press agency reports on the
Czechoslovak situation today.

The Leader of the Opposition, Mr Whitlam, met with
senior Caucus members at noon.
I He Is expected to ask
|the Government for lnitormatlon as soon as
Ithe House of Represenstatlves meets later to|day-

t Apart from the political

^Implications, an attack on
ICzechoslovakia could cut
I Australia's
subst anOal
«trade with the Eastern
§European powers.
S Australia's relations with
'Czechoslovakia are almost
completely comme rcial.
s Czechoslovakia takes be
tween *8 million «nd *10
Tf*t" m Australian pro
duce » yyar.

She steals
a kiss

SYDNEY.
—
A
girl thief kissed a re
tired
schoolteacher
who
surprised
her
ransacking his house
last night.
She
was
thrusting
dollar notes into her
handbag when the tea
cher Mr Bernini Hell
pun of Cremoma, st
harbbraitfe suburb, agv
her in the bedroan and
Australia has no tfipto- called out, "Who an
roatie - aerreaaatatlon la

thöä PAirrÝ

Ä»”

™

She then': dropped the
to*. watoad.arä to the
MS*®”
'
artos sttpch she rwa ftten
,

other erf «rt* dia 'tom
iigt watch edtotoe.

21. a 22. srpna od 10 hod. dopoledne
v Národním domě, 497-9 Queensberry St., N. Meľno n r n e

Prodej a koupě

W

UrueteCkc a užitkové, předměty výsoké kvality v. některých případech za babku;

Zájemci o prodej volejte Zuzanu na tel: 642 1226.

Čistý vítěžek
bude použit na zaplacení částidluhu, který jsme
sf udělali renovacemi PřípFtze všichni s babkama a pomožte nám.
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
.•-«i-

Fly Czechoslovak Airlines Airbus A310-300
from Singapore, Bangkok and Jakarta via Prague to all Central
and Eastern European destinations.

Contact your travel agent or Czechoslovak Airlines, Suite 808, Australia Square Tower, Sydney,
2000. Phone: 247 6196 Fax:232 1713.

