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T.J. SOKOL MELBOURNE
497 QUEENSBERRY ST.,
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051

O sprosťárnách.
Byla jednou jedna zakládající Členka Sokola a
ta potkala starostu sokolské jednoty a řekla mu.
"Bratře, žádat dolar padesát za sklenici limonády je
sprostárna."
Ä šla dál a potkala jednatelku jednoty a řekla jí.
''Sestro, prodávat nedělní oběd pro dva za dvacelčtyři
dolarü je sprosťárna."
I radili se Sokolové a přišli na to, že sestra
má pravdu a žádat peníze od návštěvníků sokolovny je
sprosťárna a rozhodli se, že se polepší.
1 šel bratr starosta koupit limonády do
samoobsluhy a říká:
''Žádat peníze za limonádu je sprosťárna'',
ale nepochodil. I šel dál a obchodníkovi s pivem říkal:
"Žádat peníze za pivo je sprosťárna",
ale zase pivo nedostal.
A chodil a všude prosil. Na radnici, kam
Sokol platí daně, k těm kteří prodávají plyn na vaření
a elektriku na svícení, k těm kteří pojišťují proti požáru
a proti krádeži, k těm kteří v sokolovně vaří a kteří ji
uklízejí. Sel k těm, kteří v sokolovně hrají hudbu a k
těm, kteří rámují obrazy a všude prosil a všude se mu
jen smáli. Až přišel někam kde se nesmáli a byli na
něho velice hodní.
Jemnými hlasy mu domlouvali a vařili mu
kávu . Potom k němu přišli dva svalnatí páni a ukázali
mu vnitřek zeleného automobilu se zamřížovanými okny
a v něm ho odvezli za devatero řek a devatero hor. A
říká se, že tam mu dávají teplé a studené sprchy
dodnes.
No a pak zazvonil zvonec a pohádky byl
konec.
Samozřejmě, všichni víme, že to se může stát
jen v pohádce.
Sokol je pyšný na svou práci mezi sociálně
slabšími jedinci. Ještě se nestalo, aby někdo, kdo nemá
na jídlo ze Sokola odešel hladem. Obyčejně to jsou
lidé v Austrálii jen několik dní, nebo lidé, které
potkalo neštěstí.
Na druhé straně Sokol, jako konečně všichni
lidé a organizace musí zaplatit za služby a zboží, které
potřebuje. Proto ti, kteří sokolovnu používají a mohou
si to dovolit, musí za věci platit Pokud si myslí, že to

není správné, bude lepší když budou chodit tam, kde
se tato jejich socialistická myšlenka již uchytila a za
věci se platit nemusí.
Nízké ceny je v Národním domě možné udržet
jenom proto, že většina práce je dělána lidmi
ochotnými darovat svůj čas a námahu ve prospěch
dobré věci. To, že lidé z výboru dělají vše zadarmo, se
zdá být ostatním nepochopitelné a odmítají tomu věřit
Lidem zadarmo pracujícím je trapné donekonečna
vysvětlovat, že peníze neberou. Přitom je tak snadné
odhadnout finanční možnosti Sokola.
Za jakýkoliv dům se musí platit místní daně,
elektrika, plyn, pojistka atd. U Národního domu to
představuje asi osm tisíc dolarů ročně. K tomu přidejte
splátky na dvacet tisíc dolarů vypůjčených na opravy a
máte velice jednoduchou rovnici. Dvacet tisíc je
půjčeno na pět let, a s úrokem je to necelých pět tisíc
ročně. Takže osm a pět je třináct tisíc dolarů, děleno
dvanácti měsíci a výsledek je, že potřebujeme víc než
tisíc dolarů měsíčně jenom na to, abychom mohli
otevřít dveře. Čistých tisíc dolarů za zábavu Sokol utrží
zhruba dvakrát do roka.
Výdělek ze zbytku zábav je daleko menší a na
několika (v tomto roce na třech) se prodělá. Proto
musíme sokolovnu pronajímat Bez Poláků, Rumunů,
košíkářů a jiných, bychom si nemohli dovolit ani ty
skromné úpravy, které jsme do teď dělali.
Výdělečné příležitosti v Sokole jsou v přímém
poměru k zájmu o funkce ve výboru. Každý rok se
objeví několik zájemců, kteří za pár měsíců odpadnou.
Kroužek obětavců ochotných pracovat dlouhodobě
zdarma se neustále smršťuje.
Mrzí mě, že musím takto dlouze vysvětlovat
finanční situaci Sokola. Informace to nejsou v žádném
případě tajné a každý měsíc jsou na schůzi výboru
probrané. Připomínky typu "tentokrát to pořádně
vyúčtuj" a podobně jsou přinejmenším urážlivé.
Nebudu se k tomuto téma vracet Pokud kdy
Sokol rozhodne, že některá z funkcí by měla být
placená, bude tak rozhodnuto z dobrých důvodů a
otevřeně.
Proto opakuji, že v Sokole pracujeme zdarma.
Pokud někdo tvrdí opak, je nutné ho považovat za
člověka zlomyslného, nebo někoho, kdo se snaží rozbít
to málo, co v Austrálii máme.
Pavel Pospíchal

"BOHEMIA TRAVEL
Jiří Sedláček a Eva Jančíková
Obchod

6 /176 Commercial Road, Prahran 3181.

"< Nabízíme kvalitní služby ža bezkonkurenční ceny.
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Na čundru s klokany.
5 Janem 'ityítaíem křížem krážem po

žlustráíii.
Převzato z Dikobrazu
Jan Vyčítal si před listopadem moc zahraničního
cestováni neužil. Nebylo to v zájmu republiky. Zato pak do
toho šlápl pořádně a vzal to rovnou za velkou louži; Nejdřív
do Ameriky, teď se vrátil z Austrálie. Protože v nejbližši
době patrně nehrozí nebezpečí, že by právě tam směřovali
masové zájezdy našich turistů, berme jeho vyprávěni o
Austrálii jako bezplatné rozšíření zeměpisných obzorů
Naši cestu do Austrálie zorganizoval jeden můj
spolužák - chodil jsem s nim do školy k pankráckému
kostelíčku. Samotnému se mi tam jet nechtělo, koneckonců,
sám hrát moc neumím, kvůli tomu jsem postavil kapelu.
Letenky jsme nakonec ziskali za trochu nižší cenu a tak
odjeli všichni Greenhorni. A byli jsme tam mésic.
Na Austrálii je senzační to, že je zelená. Mnohem
intezivněji, než třeba Kalifornie, Ta je spiš vyschlá. V
Australské přírodě je to nejlepši z Ameriky a Evropy a do
toho jdou nádherné, čisté havajské pláže. Není nutné se po
koupání sprchovat, protože ta sůl je léčivá, nedráždi
pokožku. Já si tam třeba vyléčil eksém. který mé léta trápil.
V Americe je mořská sůl taková kuchyňská, tady spiš
karlovarská. Hned druhy den ráno, když jsme se šli
rozkoukat bydleli jsme v takové vilové čtvrti, tak první
čeho jsem si povšiml bylo, že tam nádherně vorn vzduch.
To máte pocit, jako kdyby před vámi šla nějaká ženská,
která to přehnala s Diorem. Tak to tady už vůbec neznáme.
Pak máte pocit že tam někomu uletěli papoušek těch tam
řve na stromech spousta, a bezvadné. Má to samozřejmé
také svoje stinné stránky. Hned prvni noci jsem se domáhal
spaní na verandě, ve spacáku, ale to mě rychle opustilo.
Přinesli mi totiž v líhu naloženého jedovatého pavouka,
kterého na tč verandě chytili před rokem.
Další krásné dojmy z Austrálie souvisejí s lidmi.
Setkávali jsme se s krajany, kteři byli vděčni, protože přece
jen je to trochu z ruky a tak ten kontakt s Cechy od nás
nem casty. Bylo nádherný pro né hiát, rezonovalo to, to zas
rozbzukalo nás, takže jeden koncert skončil třeba až o půl
čtvrté ráno.
Měl jsem tam i jeden vyslovené exoticky zážitek.
To už jsme dohráli, já už věděl, že se můžu naprosto vyrvat,
a už bude jedno, že ráno nepromluvím. Potkali jsme tam
kluky, se kterými jsem jezdil na čundr na Tejřov a oni znali
trampské písničky z padesátých let, přesně jako já. Lovili
jsme v paměti, vyhrabávali kdeco... S těmi jsme pak na
týden odjeti do Snowy Mountains na čundr. pod stany.
Ráno jsme se probudili v údolí a proti nám byla stráň na
kterou svítilo slunce. A na te stráni byla obrovská stáda
klokanů. Byla radost je pozorovat Kluci tam jak šílenci
pořád hráli nohejbal. Já tuhle prašténost sportem zas tak moc
nevynávám, takže jsem chodil mezi klokany. To byla
nádhera. Oni téma packama boxuji jako lidi. A zrovna tak
jako lidi, některej z nich je kurváckej a najednou kopne
soupeře do rozkroku, nebo ho vezme ocasem přes ksicht.
To jsou ale strašný ráný! Takovýhle záludnosti si provádějí.
Nebo jsem tam pozoroval jednoho, ten si jal; starý dědek na
lavičce kroutil snad půl hodiny předníma tlapkama mlejuek.
Žijí tam divoce, ale lidi se nebojí, protože se tam nesmi
střílet. Tohle jsem považoval za opravdu ojedinělou
zkušenost. Jste na eundru, ráno si uděláte na ohm kate a

vajíčka, pak jdete a z křoví vstávají klokani, pštrosi, vombati
- to jsou malá, strašně chlupatá prasata, rypák máji prasečí,
ale vypadají jinak skoro jak mail medvědi. Jsou tam ovšem
taky hadi (black snakes), velice nebezpečni, měli jsme ale
štěstí, nikomu z nás se nic nestalo.
Nasbírali jsme tam hodné neznámych australských
písniček, už před tím jsme tady vydali jedno LP- Oheň z
dřívi eukatiptu - chceme na to navázat Takže jsme se tam
opravdu neflákali.
Lidi tam žijí stejně jako tady, mají to lepši v tom.
že jezdi do nádherné přírody, kterou tam mají blíž, než my.
V Jižní Austrálii jsou vinice, pole pomerančovníků, spousty
ovoce. Jedete, široko daleko nic a najednou vidíte boudu,
kde máji igelitové pytle, v nich kila broskví, hroznů,
pomerančů. A u toho je klobouk, kam vhodíte dolar a pytel
je váš. U nás by to zmizelo do pěti minut i s kloboukem.
Možná ale, že je v tom finta. Asi po dvaceti minutách Jízdy

je totiž pak hranice se státem Victoria. A tam se ty produkty
nesmi vozit. Bez reci otevrou auto a pytle vám seberou.
'1 akže je podezírám, že pak sednou na motorku a odvezou je
zpátky do té boudy.
Čemu taky nerozumím a strašně mé to ničilo, jsou
hrozné dopravní zácpy. Nejsou tam nadjezdy ani podjezdy a
oni běžné jezdi dvě hodiny do práce a dvě zpátky. Tak z
toho bychom asi zešíleli. Když jsem pak přijel do Prahy a
sedl si do auta, připadal jsem si jak na závodili dráze.
Léto budu trávit na čundru tady. Australsky čundr
už jsem zažil, teď se těšim na českej. Hezké je, že jsme se
vrátili z indiánského léta do našeho léta. K jedné věci se
priznám. Z Amenky jsme se domů už strašné těšili. Z
Austrálie se nám moc nechtělo - kdyby mi tam někdo nabídl
prodlouženi pobytu, zůstal bych tam ještě Pak jsem měl po
návratu náhodou cestu do vnitřní Prahy a viděl jsem tam v
obchodě všechny možné barevné džiny, které jsem přivezl z
Austrálie. Jenomže stály 470Kč a ne $40! Šel jsem pak na
Malou Stranu a najednou koukám, že Werichův dům je
opraveny, je tam jeho busta a tam. kde léta byly strašidelné
plechové ohrady u Bruncvika, je vydlážděné nábřeží. Pod
paži jsem měl noviny s fotkou Havla a Clintona. A to už trn
skoro slzička vytryskla a říkal jsem si: Už nejsme v Asii! Já
vím, že spousta věci ještě nem v pořádku, ale i za ten mésic
je poznal, jak to skáče dopředu. Ten náraz z návratu už není
tak hrozny. Dřív člověk vesel na prvm českej hajztik v
hospodě a věděl přesné, kde je. Dnes už jsou v Podolí nebo
v hqspodé "V podskalí" hajzli na fotobunku, jako na západě.
Uááá! Hurá!
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Výroky a různosti
Citáty z českého tisku

• Všichni rozhodující činitelé odjeli na
dovolenou mimo republiku. „Budu trochu bilan
covat a uvědomovat si, kolik lidí ze své funkce
dokonale zblblo", před odjezdem na dovolenou
promluvil v nepochybně již prázdninovém roz
položení minister kultury ČR Jindřich Kabát.
Předseda Občanského hnuti J.Dienstbier, nepo
chybně ve stejně motivovaném rozpoložení pro
hlásil, že je připraven - v případě „něčeho
vážného" - za nepřítomné politiky zaskočit.
■ Několik set lidí si v Čeňkově u Jihlavy
připomenulo 110. výročí narozenin významného
legionáře Josefa Švece.
• Podle červencového výzkumu STEM
hodnotí 58% českých občanů současný režim cel
kově lépe než minulý, 22% si myslí opak a pro
pětinu Čechů je to dnes „asi tak stejné" jako za
komunismu.
• „Česká republika? Co to je?" zeptal se
v rozhovoru pro Český deník ministr „ilegální"
moravskoslezské vlády Josef Peci.
®
• Německý prezident Richard von Weiz
säcker prohlásil Českou republiku za „pozitivní
příklad vývoje východoevropských zemí po pádu
komunismu".
■ Do civilu se vrátilo 21 000 vojáků
základní služby a tisková mluvčí ministerstva
obrany oznámila, že ve vojenském útvaru Louny
skončila průjmová epidemie.
• „Budoucnost patří levici. Tento svět je
parádně neleštěný vrak a levice je jako vítr
Meiström, který ho obtáčí, aby ho vyvrhl na lepší
straně Vesmíru", řekl deníku Špígl bývalý mili
cionář a básník Karel Sýs.
• V průzkumu amerických novin, který
zkoumal pohotovost zlodějů v metropolích světa,
se Praha umístila na pátém místě - osamělý kufr
se ztratil po 50ti minutách. V Moskvě zmizel po
sedmi a v Detroitu po čtrnácti.
• Prezident Václav Havel v rozhovoru pro
polské noviny prohlásil, že lustrační zákon splnil
svoji psychologickou potřebu společnosti. Oproti
tomu nelegální uveřejněni seznamů spolupra
covníků StB způsobilo tragedie. „Vím o případech
sebevražd, kdy děti vyskočily z okna, protože se
dozvěděli, že jejich otec je na tomto seznamu". Na
dotazy novinářů po přesných číslech mluvčí Nejvyššího soudu, Prokuratury a Ministerstva vnitra
odpověděli, že pokud se nejedná o trestný čin,
motivy sebevražd se nezjišťují.
■ Předseda Kruhu přátel české kultury na
Slovensku, Jaroslav Rozsíval, v rozhovoru s redak
tory’ Respektu řekl, že při nedávné návštěvě
Národního divadla mu herci řekli, že už dlouho
nezažili takový aplaus. „Celé hlediště stálo a
tleskalo, jen jeden chlapík seděl v loži. A on vám

to byl Slobodník (slovenský ministr kultury).
Nakonec radši taky vstal."
- Slovenský premiér Vladimír Mečiar od
mítl dokončit pravidelný rozhovor pro Slovenský
rozhlas. Po stížnosti řediteli rozhlasu, že šéf
redaktor Hlavní redakce zpravodajství a publi
cistiky L.Linter mu kladl nevhodné otázky, ředitel
pověřil natočením rozhovoru svého náměstka.
■ Ředitel slovenského Statistického úřadu
prohlásil, že na základě posledních průzkumů ve
řejného mínění je nejpopulámějším politikem na
Slovensku premiér Vladimír Mečiar s 26% hlasů.
■ V Čechách vypukla aféra kolem prodeje
důvěrných státních informací bývalým pracov
níkem StB (absolventa vysoké školy KGB v
Moskvě a tajného agenta pracujícího jako „diplo
mat" po pět let v Londýně) V.Wallisem, řediteli
investičnímu fondu HC&C V.Koženému. Mimo
důvěrných obchodních informací mezi prodanými
materiály se údajně vyskytují i informace o sou
kromém životě vedoucích politiků, které mohly
sloužit k vydírání, ale během vyšetřování se prý
ukazují jako vymyšlené. Mezi materiály mají být i
videozáznamy z předlistopadového údobí, údajně
„morálně kompromitující" prezidenta V.Havla.
Zatím není jasné, zda se jedná o „soukromý
podnik" V.Wallise, či zda na shromažďování ma
teriálů se podíleli další bývalí pracovníci StB.
V.Kožený označil celou aféru za velkou
bublinu a ředitel Bezpečnostní a Informační služ
by České republiky (České tajné služby) prohlásil,
že oficielně neexistoval svazek za účelem soustře
ďování kompromitujících materiálů veřejných
osobností.
Předseda poslaneckého klubu Levého blo
ku J.Ortman prohlásil, že afára dokazuje, že se
BIS vymkla jakékoliv kontrole parlamentu. Před
seda SDL L.Indruch na druhé straně považuje ce
lou aféru za uměle vyvolanou, aby odvedla pozor
nost veřejnosti od skutečných problémů. Předsed
nictvo ČSSD žádá vznik komise, která by vyšetřila
zda opět nedochází k zásahům tajné služby do
politiky a předseda OH J.Dienstbier hodnotí aféru
jako špičku ledovce korupčního systému, kteiý se
v České republice pod vládou pravice nyní zabyd
lel. Mluvčí Křesťanské demokratické strany ozna
čil za mnohem hrozivější než intimnosti ze života
politiků to, že podnikatelské kruhy by se snažili
získávat informace, kterými by mohli ovlivňovat
politická rozhodnuti ve svůj prospěch.
„špinavé metody bývalých příslušníků StB
... jsou jádrem aféry, která hýbe Prahou...", klasi
fikoval celou aféru berlínský Der Tagesspiegel.
• Zděnek Hejzlar, bývalý poúnorový před
seda ČSM, ředitel Čs.rozhlasu v roce 196S a hned
potom exulat a pravidelný dopisovatel do časopisu

„socialistické opozice" Listy, vydávaným od roku
1971 v Římě Jiřím Pelikánem, zemřel ve Stock
holmu ve věku 72 let.
• Naprostá většina - 62% obyvatel ČR
nesouhlasí s tím, aby název „Česko" byl používán
byť i jen v běžné řeči. 16% s ním souhlasí jedno
značně a zbytek dotázaných (výzkum STEM pro
vedený na vzorku 1576 dotázaných) prohlásil, že
je jim to jedno. S názvem „Česko" se více smiřují
mladší generace a odpor vůči němu roste s vyšším
vzděláním, věkem a politickou orientací do leva.
• Podle čevnového výzkumu IVVM se za
věřící považuje 20% a existenci Boha připouští
30% dotázaných. Nejvíce věřících je v jižních
Čechách a na jižní Moravě. Víra roste s věkovou
hranicí - do 30 let věřící tvoří 13%, mezi 30 až
50ti lety 15% a mezi staršími občany 40% dotá
zaných. Navrácení církevního majetku považuje za
spravedlivé 43%, oproti tomu co 44% dotázaných
soudí, že tímto aktem o spravedlnost nejde. Stejné
stanovisko zastává i 27% věřících a 38% těch, co
existenci Boha připouštějí. Část věřících také po
važuje víru za privátní záležitost a církve a nábo
ženské společnosti nepovažuje za nezbytné.
• Kreditová americká agentura Standard
and Poors ohodnotila českou ekonomiku známkou
BBB - stejnou jako má Čile, Izrael, Čína nebo
Turecko.
• Ředitelé českého a slovenského Čedoku
se dohodli na majetkovém vypořádání - za od
stoupení ochranné známky ČEDOK vyplatí česká
strana síti slovenských kanceláří 29 miliónů korun.
Od ledna příštího roku bude slovenská strana
používat nový název, který zatím nebyl definitivně
oznámen. Podepsáním dohody se současně otev
řela cesta k privatizaci Čedoku, k jeho zařazení do
chystané další vlny kupónové privatizace.
• Komunistická strana Čech a Moravy oz
námila vznik sítě „aktivní sociální sebeobrany" s
odůvodněním, že ekonomická reforma bude pro
sociálně slabší skupiny obyvatel neúnosná. Síť má
být vytvořena z levicově orientovaných podni
katelů, kteří po předložení legitimace vydané
sekreteriátv KSČM, budou své zboží prodávat lev
něji, než konkurence. Stranické vedeni tvrdí, že
sociální prodejny již exituji, ale nejsou ochotní o
nich podat ani bližší informace, ani adresy. Podle
prof.Z.Háby důvodem prý je, že „je tu nebezpečí,
že by jim dodavatelé odmítli dovážet zboží".
• Slovenský premiér V.Mečiar s uspo
kojením konstatoval, že se podařilo po rozdělení
federace zachovat společný trh, což - vedle děleni
majetku - bylo prý nejdůležitějsí. Podle jeho slov
společný trh vykazuje sice nižší objem výměny
zboží, ale Slovensko má převahu v platební bilanci
a úvěruje více plateb z ČR.
• Z výzkumu reprezantatívního vzorku 500
respondentů (provedeného firmou Ultex Europe)
vyplynulo, že 76% občanů ČR považuje otázku
odsunu Němců za jednou pro vždy uzavřenou. Ve

věkové kategorii 35-64 let má tento názor 80%
dotázaných, oproti tomu, co 36% dotázaných ve
věkové kategorii 16-24 let se domnívá, že otázka
odsunu sudetských Němců by se měla řešit mezi
vládami ČR a Spolkové republiky. Pouze ale 5%
dotázaných se domnívá, že by odsun měl být ře
šen lokálně - mezi západními Čechami (kde odsun
považuje za jednou pro vždy uzavřený největší
počet dotázaných - 91%) a Bavorskem.
• 10. srpna zemřela po dlouhotrvající
nemoci ve věku 59 let Eva Olmerová. Nepochybně
nejosobitnější (ne-li jediná) česká jazzová zpě
vačka, během své mnohokrát komunistickými
ideology přerušované kariéry, si svým zcela
výjimečným hlasovým projevem zcela jistě vydo
byla pevné místo v historii českého jazzu.
• Po přijetí zákona o protiprávnosti komu
nistického režimu byla v České republice zahájena
kampaň o zpřístupnění osobních spisů (podle
vzoru zákona NSR o archivech Stasi) z archivů
StB jednotlivcům, kteří o své záznamy požádají.
Podle slov pracovníka Generální prokurátory je to
nutné zejména proto, protože býval pracovníci StB
u soudů vyhrávají svá odvolání (na základě poru
šování lidských práv) proti tzv. „lustračnímu"
zákonu, neboť není možné předložit svazky StB,
na které stále platí zákon o utajeni. Snahy o
zpřístupění archivů komentoval český premiér V.
Klaus slovy: „Jestli se tím myslí, že by se lidé
mohli podívat, kdo na ně žaloval, musím za sebe
prohlásit, že na mne leckdo žaloval. ...Za sebe se
dušuji, že kdyby byl tento zákon přijat, já bych se
podívat nešel."
• Předseda odštěpením od KSČM nově
vzniklé Strany demokratické levice (SDL) J.Mečl
prohlásil, že i když členové strany mají dobré i
špatné návyky z komunistické strany, tak si ne
myslí, že mají nedemokratické návyky. „Možná, že
uvažujeme o některých věcech energičtěji, rychleji,
prostě taktičtěji..." dodal, když srovnával svojí
stranu s partnerskou levicovou stranou Demo
kratické levice (DL).
• Z původní KSČM se po Straně socia
listické levice odštěpila další komunistická strana Levý blok. Předseda přípravného výboru J.Ortman
prohlásil, že nová strana chce zastavit štěpný
proces uvnitř KSČM a její programové cíle jsou
stejné, jako volebního seskupení Levý blok, který
v loňských volbách získal druhý nejvyšší počet
hlasů. Nová strana uznává princip dvojího členství,
takže její členové mohou být i členy KSČM.
• Britský deník The Obzerver napsal, že
prezident Havel je „odložen" stranou a vlastně
vězněm premiéra V.Klause. Ten označil článek za
„hloupý, lživý, darebný a je škoda, že toto o nás
někdo ve světě šíří". Dodal, že autor článku, který
není občanem ČR, si to nevymyslel sám a „velmi
prozrazuje, kdo mu tyto informace nakúkal. Není
od věci, že cituje místopředsedu Občanského
hnutí V.Žáka...".
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• Generál Titov, bývalý zástupce velitele
generálníhp štábu vojsk Varšavské smlouvy a jeden
se současných členů politické rady Fronty národní
spásy (organizace nejradikálnějších odpůrců
ruských reforem a demokratizace) v rozhovoru pro
Český deník prohlásil, že „nikdy nezaplacená
těžba a dodávky uranu" je nesmysl, protože se vše
dělo na základě sjednaných smluv a obviňování
sovětů z imperialismu je stejný nesmysl. Ba prý
naopak, „když jsme například vypracovávali plány
na rozvoj československé armády, nikdy jsme za to
nepožadovali od vás ani korunu. Mimochodem,
vaše životní úroveň byla mnohokrát vyšší než naše,
protože hlavní břemeno vojenských výdajů nesl na
svých zádech Sovětský svaz".
• V CR probíhá kampaň za odvolání Ge
nerální prokurátora CR Jiřího Setiny. J.Setina,
který po roce 1968 přestal působit v justici a
vystřídal celou řadu zaměstnání, většinou
ukončené z podnětu StB a před listopadem šest
let pracoval jako dělník, se v roce 1990 stal
ředitelem Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování

StB. V září 1992 pak vystřídal L.Brunnera (který
byl prezidentem odvolán pro nečinnost v trestních
řízení proti zločinům komunistických prominentů)
se slovy, že „je třeba přepracovat celý právní
systém, který je v podstatě komunistický - dodnes
se pro to neudělalo skoro nic". Záminkou k
odvolání je podezření, že prý získal na základě
nepravdivých údajů obecní byt. Rudé právo
současně uveřejnilo jeho adresu a adresy jeho dětí
a J.Setina vyjádřil obavu, že celá rodina je tím
vystavena v nebezpečí, že si s ním může vyřídit
účty nějaký „kriminální deviant”.
Vyšetřování podstaty obvinění z udání
nepravdivých údajů pražskému magistrátu nebylo
ještě uzavřeno, ukáže-li se pravdivé, pak k
odvolání zcela určitě dojde.
• Z výzkumu veřejného mínění vyplynulo,
že většina občanů Slovenské republiky podporuje
orientaci SR na NATO. 20% dotázaných souhlasí,
že NATO je garantem evropské bezpečnosti, 35%
s tím souhlasí částečně. 25% dotázaných NATO za
garanta bezpečnosti nepovažuje.

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.

25.září se v Národním domě tancuje v Latinsfcp-americkém
rytmu. Pořádá

DZUIPLA.

Místa objednávejte na tel: 551 7658.
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'Vzpomínka na rczlou-detiOu

s panem Joflefeift Vaňketn.

Sol(písí<J zprávy

JudrJosef Vaněk přijel & Austrálie s
první českou emigrací. Po obtížných začátcích
Záři 1993
sí vybudoval malou, ale úspěšnou, službu
Úspěch srpnového bazaru.
zákazníkům
*'TerastounH,
kde
se svoji
Na významné a výroční srpnové dny probíhal
manželkou
po
léta
pracoval,
Do
veřejného
v Národním domě Bazar. Bylo by těžké najít slovo
života
se
zapojil
dlouholetým,
členstvím
v
výstižněji popisující celou akci než úspěch. Podmínkou
českém
Sokole
a
divadle,
pro
které
psal
i
úspěchu byla účast mnoha krajanů. Karlovac Butchers
opět dodali párky, manželky napekly buchty a o divadetarhryakomedie.Mimotopsalčlánky
pomocníky nebyla nouze. Lví podíl na úspěchu celého do novin nejen zdejších, ale i evropských.
podniku má organizátorka Zuzana Valková, jejíž 2jnelodraniatisoval báseň Vyšehrad, íiatóčď na
vytrvalost a všestraná obětavost byly příkladné.
Prodalo se za více než $1000 a protože většina kazety a úspěšně rozprodal. Byl pro svoji
činnost znám v české společnosti a oblíben
zboží byla darována zbylo skoro osm set dolarů.
Úspěch byl nejen finanční. Ti kdo přišli měli možnost š irokym okruhem přátel.
si u kávy popovídat s přáteli v příjemném prostředí
: Zasloužil sí uznání za svoji vytrvalost a
Národního domu.
houževnatost, zvláště v posledních letech, kdy
Po ukončení se většina zúčastněných rozhodla, v
se musel přes svoje srdeční potíže podrobit
že Bazar budeme opakovat Takže je potřeba začít
několika operacím, které úspěšně přežil. Zvrat
schraňovat možné zboží, například nože a obrazy.
v jeho životě nastal po náhlém skoňátíí jeho
Děkujeme všem kdo pomohli.
milované manželky Jiřiny; kdy nevěda sí rady
se životem, začal dělat chyby, z nichž jedna se
mu stala osudnou,
16 září 1993
V nemocnicí dostal nabídku od jistých
manželů
(čěčhú), že se za peněžní půjčku ($50
se dožívá
nejstarší člen
000) o něj budou do smrti starat. Bohužel se
SOKOLA v Melbourne
tak nestalo. Nešťastný pan Vaněk odjel do
Čech ke své sestře sí odpočinout a pookřát. Po
par měsících: tamnějšiho pobytu dostal zprávu,
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších let.
že je v Melbourne nežádoůcr, ale peníze že mu
vráceny nehodou, v té době byl veímf
nemocný se srdcem a těžko se s touto krutou
1991 Census of Population
zprávou vyrovnával, Následovalo
hodně
V Československu narozených - 17 803.
srdečních zadavatů a častý pobýť v nemocnici.
NSW-7008, VICM868, Q-2200, SA-1724.
Po pul roce ho stíhla; další nepřijatelná rána,
Česky mluvících - 9357
byla mu zastavena australská penze. Přesto se
NSW-3778, VIC-2546, Q-1171, SA- 763.
snažil žit jak nejlépe dovedl a být platný lidské
Slovensky mluvících - 3373
společnosti vyučováním českých děti cizím
NSW- 891, VIC-1638, Q- 295, SA- 362.
jazykům zdarma.
Při pokusu o dosažení svého práva,
'O3 19. srpna 93 zemřel v Melbourne
ztmiřel u psacího stroje a to 13.června ve věku
nedožitých 84 let
Toto je velmi smutný konec člověka,
který s i nezasloužil, aby na sklonku života byl
svými krajany v emigraci zneužit. Cest jeho
Angažovaný krája n a známý publicista. památce

90 let

Bratr Stanislav Kotier

Stanislav Hofírek
Gest jeho pamatcc.

r
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SEZNÁMENI:

Jitka Bartošová.
—i 11 ■
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Pohledná, dlouhovlasá blondýna (vdova bez závazků), 561et, mladšího zjevu, tč. v České
republice, by se ráda seznámila se slušným Čecho-Australanem, přiměřeného věku, za účelem sňatku. Pište prosím
na adresu kamarádky. P.O.BOX: 73, CHELTENHAM, VIC., 3192,
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Konzulát České republiky
500 Collins Street, Melbourne 3000.
Fax: 629 1311

Telefon: 629 6196
AwixXčk CtWAulli/rvý SwýVMMA (P/£

V.M.K. Design Architects

Electrical Consulting Engineers & Contractors

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

Volejte Emila Holečka
Tel: 802 5574
Fax: 803 5307

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

Lighting and Power Design and Instalation. Safety
Switches, Security Lights.

Tel: 481 5308,

Fax: 481 5308.

Kompletní domovní údržba a renovace.

34 Alfrieda Street, StAlbans
Tonda Šorm

Tel: 701 0207

MARTIN VANA MANAGEMENT ACCOUNTANT

(Martin JLVáňa

Telefon: 366 2492

cb/bus.)

Účetní & Daňové Služby
9 Sackville Street, Heidelberg Heights, 3081
Tel. & Fax: 459 4312
Mluvíme česky.

Prvotřídní maso a uzeniny vyrobené tradičními
metodami.
Dodavatel uzenin pro Národní dům.

Obsluhujeme Melbourne a Geelong

Bohemia Travel

Eden Pork Landscaping Services

Fire Wood For Sale
River Gum - lton - $85
Red Gum - lton - $115

V. Ambrož

Tel: 715 1116

Cestujte s námi do celého světa

Jiří

& *Eva Jančífová

obchod 6,176 Commercial Road, Prahran 3181

Telefon: 510 2474, 5108717,

Fax: 510 2482

Advokátní kancelář
M.Kantor solicitors
500 Collins Street, Melbourne. Tel: 629 6196
Specialisujese se v oblasti poslední vůle a testamantálnich
úkonů, nesporného práva smluvního a spolkového, píevody
a pronajímání nemovitosti, práva týkajícího

Standa ‘Roman
Odborně položí dlaždičky a mramor.
Omítne dům (Solid plastering).

Volejte tel: 583 0352
COOL ZONE
REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce, prodej chladících zařízení

Petr Kubásek,

Tel: 587 1488, Fax: 587 3754

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

8 Ifyarti-----------

£
SAFEWAY
TRAVELS*
JHL agent for LUFTHANSA, LAUDAAIR, ČSAY5
SPECIAL LOW PRICE ON RETURN FLIGHTS
TO
7Ú

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

288 Carlisle Street
BALACLAVA 3182
Tel: (03) 534 4866
Fax: (03) 534 4206

322 Little Lonsdale Street
MELBOURNE 3000
Tel: (03) 670 8420
Fax: (03) 670 8812

VÁCLAVSKÁ
/

Vencové, Václavové a Václavky si dovolují oznámit,

Q v/*
že z.njna v 7.30 večer, budou slavit

domě 497 Queensbéry St.
^Melbourne. Místa si objednejte na tel 435 3895, 7441691.
^ večeři bude uzené, knedlík a zelí, zákusek, vanilkové věnečky.
svátefcsvětce v 3(^0dním

SOKOL MELBOURNE 497 QUEENSBERRY ST., NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051 PH: 329 9922

REGISTERED BY AUSTRALIA POST -----------------------------PUBLICATION No. VBH 6363

Sokolský List
THE CZECHOSLOVAK SOKOL GYMNASTICS ASSOCIATION LTD.

IF UNDELIVERED, R
497 QUEENSBERR\
NORTH MELBOURNi
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CZECH CHAMBER OF COMMERCE AUSTRALIA Inc.
A.R.B.N. 060 475 783 (Iacorporated io South Australia Reg.No.A002067)
Reg.Office : 21 Mance Terrace, St.Maiys,S.A. 5042
Tel. :(08) 374 2954 Fax: (08) 212 64000
Members' Liability Limited

Enterprise House
136 GreenhiU Road
Unley»Adelaide, S.A.
AUSTRALIA 5061

Telephone: (08) 373 1422
(International: +61 8 3731422)

Fax: (08)272 9662
(International: +61 8 272 9662)

Melbourne 08/09/1993

Vážení přátelé,

jak pravděpodobně víte, vznikla z iniciativy našich krajanů v Adelaide Česká obchodní komora v
Austrálii.
Po právní stránce je obchodní komora řádně zaregistrována pro celou Austrálii. Dosud byly
formálně založeny pobočky v Melbourne a Sydney.

Česká republika je nový subjekt na světové mapě. Cílevědomně buduje svou ekonomiku na
zásadách tržního hospodářství a pro tento proces hledá partnery.
Z obchodního hlediska představuje trh dosud nepříliš významný svým objemem, ale dynamicky
se rozvíjející a strategicky položený.
Na komoru v Adelaidě se obrací již dnes řada firem, které mají zájem o vývoz svých výrobků
na australský trh, dovoz australského zboží i o další formy spolupráce. Tato iniciativa naráží na
nedostatek informací, zkušeností a neznalost prostředí z české, ale i australské strany.
Cílem komory je napomáhat rozvoji obchodních styků a ostatních forem spolupráce mezi
Austrálií a Českou republikou.
Svým členům poskytuje komora informace a služby, které usnadní navázání kontaktu, orientaci v
obchodním prostředí, sníží riziko a usnadní uzavření obchodu.
Komora v Adelaidě navázala styk s obdobnými organizacemi v České republice, spolupracuje s
oficiálními vládními orgány a disponuje již dnes značným informačním materiálem. Do
budoucna by členové měli dostávat informační materiály pravidelně.
Zahájení praktické činnosti pobočky v Melbourne zcela závisí na tom, zda se podaří získat
dostatek členů a především firem pro tuto myšlenku.
Jsme přesvědčení, že jde o dobrou věc, která pomůže rozvoji vzájemných vztahů a bude
přínosem pro obě strany.

Dovolujeme si Vám proto nabídnout členství v této organizaci a současně s tímto dopisem Vám
zasíláme přihlášku. Rozsah Vaší praktické spolupráce si určíte sami podle Vašich potřeb a
možností.
Pro jakékoliv další informace a vysvětlení kontaktujte prosím pisatele tohoto listu a nebo přímo
Českou obchodní komoru v Adelaidě na shora uvedené adrese.

2
Za jakoukoliv pomoc a podporu, jakož i Vaše připomínky a návrhy předem děkujeme,
a zůstáváme

s úctou,
DrahoslavMenšík
tajemník pobočky pro Victorii

Kontaktní adresa : Národní dům SOKOL, 497 Queensberry St, North MELBOURNE 3051
Tei: 03 57« 4452, fax: 03 810 3313 / APTEE Progr.

se představí v neděli lO.října 2:30 odpoledne v Národním domě 497 Queensberry St. NMelboume
s hudebním pořadem pod názvem:

‘VMWB'É, ft ZÍPĚW
Na programu jsou oblíbené písně a árie z populárních oper a operet od Smetany, Lehára,
Strause, Stolze a j.
Účinkují členové Victorian State Opera a Hedy Holt^Concertní zpěvačka z Bratislavy a Vídně.
Vstupné na koncert: Hosté $12, členové a penzisti $8. Oběd: $14, (podává se od 12.30).
Prosíme rezervujte vstupenky a oběd telefonicky na tato čísla:
861 7959 (Mrs Sos), 808 4987 (Mrs Schroeder) nejpozději do úterý 5.října a zašlete šek na adresu:

The Secretary, The Australian Robert Stolz Society Inc.,
24,Philip Ave, Doncaster 3108.

Prague Cafcgs

Globe Tyre

jemné čes^é pečivo a zápusty

Co, Ply. Lid.

připravené Milanem a Katkou

< ALAN WALVISCH

manager

31 BLUFF RD.BLACK ROCK, 3193.

Nejlepší ceny pneumatik v Melbourne,
odborné vyvážení a srovnání kol.

TEL: 589 0110

596 Elizabeth St. Melbourne Tel: 547 3333

CZECH CHAMBER OF COMMERCE AUSTRALIA Inc.
A.R.B.N. 060 475 783 (Incorporated In South Australia Reg. No. A0020671E)
Reg. Office: 21 Manse Terrace, St. Marys, S.A. 5042
Telephone: (08) 374 2954 Fax: (08) 212 6400
Members’ Liability Limited

Enterprise House
136 Greenhill Road,
Unley, Adelaide, S.A.
AUSTRALIA 5061

Telephone:

(08) 373 1422

(International: +€1-8-373 1422)

(08) 272 9662

Fax:

(International: +€1-8-272 9€€2)

APPLICATION FOR MEMBERSHIP

Name of Person/Company:.....................................
If Company, name of
Company's Representative:...................................
Postal Address:.... .........................................

............................. P/Code.........

Street Address:.......... *..................................

Telephone: Bus. (

) ............

Private (

) ............

Facsimile:
(
) ................
**************************************************************

Nature of Business: .........................................

**************************************************************
I/We hereby apply for membership of

the CZECH CHAMBER OF COMMERCE AUSTRALIA, INC.
Corporate Member - ($200)

Ordinary Member

- ($100)

} Cross out
} whichever
} does not apply

Enclosed is my/our subscription $ ........
for 12 months membership:

being payment

Note: Applicants who are entitled to concessions
may apply for Associate Membership Details will be provided on request.
*****************************************************
For Office use only:
Proposer:...........
Seconder:

CZECH CHAMBER OF COMMERCE AUSTRALIA Inc.
A.R.B.N. 060 475 783 (Incorporated In South Australia Reg. No. A0020671E)
Reg. Office: 21 Manse Terrace. St. Marys. S.A 5042
Telephone: (08) 374 2954 Fax: (08) 212 6400
Members’ Liability Limited

Enterprise House
136 Greenhill Road,
Unley, Adelaide, SA.
AUSTRALIA 5061

Telephone:

(08) 373 1422

(International: +61~8-373 1422)

MEMBERSHIP OBJECTIVES

Fax:

(08) 272 9662

(Zníemaäonol- +61-&272 9662)

APPLICATION FORM

Adelaide businessmen and expatriates from what was formerly known as
Czechoslovakia and part of which is now known as the CZECH REPUBLIC, have
founded this Chamber of Commerce to encourage commercial links between
Australia and the Central European region of the Czech Republic.
The Chamber is legally registered and fully constituted organisation whose
registered address is with the "Chamber of Commerce & Industry (S.A.) Inc.",
General in Sydney.

There is a close co-operation between the Chamber and the official
representatives of the Czech Republic, the Embassy in Canberra and the
Consulate General in Sydney.
As the Constitution states:The prime aims of the Chamber are:
1.

To promote, arrange and assist in improving trade and commercial links
between Australia and the Czech Republic.

2.

To organise trade missions, seminars, lectures, trade shows or any other
type of activities which would lead to promoting business between the
two countries.

3.

To offer sound advisory services and language support needed in
developing trade and investment opportunities with the Czech Republic.

4.

To maintain regular dialogue with Austrade and other Australian
organisations promoting business opportunities in Central Europe.

5.

To co-operate and to participate in joint ventures with governmental and
private organisations with similar objects and to co-operate with other
chambers of Commerce.

6.

To organise any other activities including cultural exchanges between
Australia and the Czech Republic.

It also states in Clause 23:

23.

APPLICATION OF SURPLUS ASSETS

If after the winding up of the Association there remains "surplus assets"
as defined in the Act, such surplus assets shall be paid and or applied
by the Committee to any fund, institution or authority, which is a non
profit organisation.
Your participation by becoming a member will assist us in achieving our
objectives. Please fill-in the enclosed "Application Form".

