K vart
Letošní 20. srpen byl pro
melbournské Sokoly nejdůležitějším dnem, nepřipomínali si
podruhé opakované osvobození
sovětskou armádou ani výročí
Tyršova úmrtí. 20. srpna se
konala Valná hromada.
Pozvánky na Valnou hro
madu byly poslány poštou
každému členu Sokola Mel
bourne. Padesát členů sokol
ské organizace využilo svého
demokratického
práva
a
pnělo na Valnou hromadu,
kde se seznámili s činností
za loňský rok a s plány do
budoucna.
Něco z činnosti naší or
ganizace za uplynulý rok je
nutné si znovu pňpomenout.
Přijetí pozvání do Melbourne
prezidentem České republiky
Václavem Havlem je v očích
české komunity největším
úspěchem,
kterého výbor
Sokola v loňském roce dosáhl
Další důležitou událostí bylo
uvedeni Studie o potřebách
Čechů a Slováků ve Viktorii
ministrem státu Viktorie panem
R. Knowlesem (MP). Bylo to po
prvé, kdy ministr vlády navštívil
Národní dům a seznámil se s

SOKOLSKÝ LIST

krajanů a hostů. Na oslavě
promluvili pan Bob Halverson
(OBE MP) z federálního a pani
Inge Peulich (MP) ze státního
parlamentu Bohužel se nám pro
naši oslavu nepodařilo získat
nikoho ze zástupců České re
publiky v Austrálii.

ZAHRANIČÍ - cestování po Americe, Ev
ropě, Asii a Tichomoří nebo kolem světa
• AUSTRÁLIE - letenky po celé Austrálii
• UBYTOVÁNÍ - zajištěni míst v
mezinárodních a australských hotelech
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SOKOL MELBOURNE
497 QUEENSBERRY ST.,
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051

potřebami Čechů a Slováků.
Přítomen .byl také zástupce
Premiéra pan P. Honeywood
(MP).
Spolu s ČS.
Obcí le
gionářskou byla v Národním
domě uspořádána oslava dne
vzniku ČS repubiiky 28. října,
které se zúčastnilo více než sto

DANUBE
•

září 1995

Květnová
výstava
k
padesátému výročí konce 2.
světové války, byla v Národním
domě připravena Zorkou Kŕčo
vou. Výstava byla otevřena ra
dou velvyslanectví ČR, panem
Eduardem Metelou. Byla to
jedna z nejúspěšnějších výstav,
které byly v Národním domě
uspořádány. Vystaveny byly
předměty
každodenní
potřeby, noviny, fotografie a
vojenská I civilní vyzna
menání.
Koncert Evy Pilařové a
poetické představení písnič
káře Pepi Fouska byly dva z
kulturních vrcholů minulého
roku. Vystoupeni rakovnické
Šamotky na taneční zábavě
uzavřelo okruh hostujících
umělců z Čech.
Oslavy narozenin TGM a
Svátku matek jsou další
ukázky činnosti sokolské
organizace. Každoroční příprava
dětské nadílky sv. Mikulášem,
organizováni zábav - seznam
skoro bez konce. Detailní pohled
na výsledky práce sokolského
výboru teprve ukáže, jakého
nadšení a obětavosti je od jeho

rrcENce

TRAVEL AGENCY No 303S3

•
•
•
•

106 CHAPEL STREET
ST.KILDA (VIC) 3182
TEL: 03 9525 4733
TEL: 03 9534 4993
FAX: 03 9534 4993

CAR HIRE - zajištění nájmu automobilů
PLAVBA - snížené ceny plavby
POJISTKY - zeptejte se na cenu našeho
cestovního pojištění
AUTOBUS - místenky pro mezistátní cestu

Pomůžeme při jednání s přistěhovaleckými úřady Překládáme do několika jazyků.
Volejte Margaret Nagy. Mluvíme slovensky nebo česky.

Ľ
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Konzulát České republiky, 500 Collins Street , Melbourne 3000
Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
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členů vyžadováno.
Na Valné hromadě byl
zvolen nový výbor (seznam je
uveden v Sokolských zprávách
na str. 11). S odstoupením
některých starších
členů a
nástupem nových se věkový
průměr výboru značně snížil.
Závěrem byl promítnut
film Slet sletů. Film ukázal
historii sokolského hnutí od
počátku v roce 1862 až do
předposledního sletu v roce
1948.
Viděli
jsme
počátky
organizace skoro revoluční. Za
takovou organizaci byl totiž
Sokol
považován
rakouskou
policií.
Do půl těla obnaženi
cvičitelé
předváděli
fyzické
cvičeni, jaké si v té době mimo
několika mladých šlechticů a
bohatých měšťanů nikdo ani
neuměl představit. Od svého
vzniku byl Sokol sjednocující
organizací obrozeného českého
národa
V
době
zániku
Rakousko-uherského mocnářství
se Sokol stal pojítkem většiny
nesvobodných
slovanských
národů.
Sokol dosáhl vrcholu v

Cvičitelský sbor Sokola Pražského z roku 1864. Jeho
členové symbolizují jednotlivé složky tehdejší činnosti.
době první republiky. Muchovy
plakáty,
Suková
hudba
a
spolupráce špičky národa byly
základem úspěchu této v té
době supermoderní organizace.
O popularitě Sokola a jeho Sletů
svědčí to, že v roce 1938
zhlédlo Slet dobrovolně více než
300 tisíc diváků.
Film končil poúnorovým
Sletem v roce 1948 Většina

Peter Strich
STAMPS & COINS
MYER STORE
5th Floor, 295 Lonsdale St.

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři

tel: 03 9661 2945
•
•
•
•
•
•
•

ZNÁMKY
MINCE
MADAILE, ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ
BANKOVKY
ZLATO A STŘÍBRO
PORADY A OCENĚNÍ ZDARMA
ČESKÉ A SLOVENSKÉ MINCE A
BANKOVKY VE VELKÉM VÝBÉRU

VÝKUP A PRODEJ ZA HOTOVÉ
Prodejní doba: Pondělí - středa 10-6,
čtvrtek 10-7, sobota a neděle 10-6
Volejte Petra nebo Honzu na 661 2945

Pro krajany sleva

diváků sledovala se slzami v
očích Sokoly odcházející v
průvodu z Václavského náměstí,
kolem tribuny s mávajícím
soudruhem Gottwaldem a vedle
prvního dělnického prezidenta,
také jedním stařičkým Sokolem.
Tím
skončila
Valná
hromada. Nezbývá než přát
novým členům výboru hodně
úspěchů.
PP

•
•

MUDr. Alžběta Gazdíková
MUDr Přemysl Kunz

RINGWOOD S 9873 3016
Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.
Po-Pá
Sobota
Neděle

8:30-20:00
9:00-17:00
10:00-13:30

CROYDON ® 9725 7119
3/91-99 Lincoln Rd.
Po-So
Po, Út, St, Pá

9:00-12:00
15:00-17:30

MOBILE « 018 383 596

Konzulát Slovenské republiky, Level 1 128 Exhibition Street,
Melbourne 3000, Tel: 03 9654 4755, Fax: 03 9654 4788

VOLEBNÍ PRÁVA EXULANTŮ
Minule jsem se zmínil o tom,
že Češi žijící mimo republiku by
uvítali možnost, aby mohli volit.
S dnes již nežijícím dr. S.
Hofirkem jsem o tom diskutoval
hned po listopadu 1989. Na
rozdíl od mého zemřelého přítele
jsem se na tuto možnost díval
skepticky. Když jsme přijímali
australské občanství, tak jsme
slibovali loajalitu nové zemi a
jejímu systému, je možno ji
rozdvojit?
Moje řádky v minulém čísle
vzbudily jistý ohlas a tak se k
tomuto tématu vracím. Zřejmě
leží také na srdci mnoha z nás
Etickou problematiku dvojího
občanství nebudu řešit. Konec
konců to je dnes jak pro Austrálii
tak Českou republiku přijatelné a
z toho tedy by mohlo vyplývat,
když mám český pas tak bych
také mohl ve vlasti volit. Mám
dojem, že takové úvahy byly do
nedávna velmi spekulativní, v
současné době se ale dostávají
do velmi reálné roviny. Držitel
českého občanství by se měl
stát
nositelem
všech
uni
versálních práv, tak jako všichni
ostatní občané. Tato myšlenka
ani nepotřebuje žádné argu
menty, ty by si měli spíše
připravit ti, kteří jsou proti tomu,

MAZUR
CARGO SERVICE

21 Dirmell St. West
Sunshine 3022
Do Čech, na Slovensko

balíčky $ 4-00 / kg
V ceně je započítáno:
• Vyzvednutí u odesílatele
• Doručeni do domu
nejpozději do 9 týdnů
• Pojistka do $ 200
• Neomezená váha
Tel: 9363 5132, 9360 4777,
9720 5384,
9792 5580, 9510 8717.

abychom volili na českých di
plomatických misích.
Jsem si ovšem vědom ne
malých obtíži. Volba na zastu
pitelských úřadech je zajisté
možná, technicky a pracovně
však složitá a finančně ná
kladná. Pro demokrata snadné,
pro technokrata svízelné. Jak by
se nám líbilo, kdyby ČR po nás
požadovala
daně,
abychom
přispěli k financováni voleb, Jak
by nás naše zastupitelské úřady
vedly v evidenci, aby např.
všichni Češi žijící v Austrálii byli
včas vyzváni k volbám a pak
volební povinnost splnili. Volební
právo a daně a evidence jsou
ovšem tři rozdílné politické ro
viny. Exulanti by mohli namítat,
když se začneme bavit o vol
bách, evidenci a daních, tak
také do této debaty zahrneme
občany žijící v ČR. Zavedeme
volební cenzus, přidělíme počet
hlasů podle majetku či podle
zaplacených
dani
či
sponzorovaných darů - a je po
demokratickém systému.
Dalším argumentem by byla
neznalost domácích poměrů
Kádrovat ale lidi podle znalosti
poměrů a zájmu o společenské
děni, to by již mohlo znamenat
zavést komise, které by vybíraly
občany podle způsobilosti volit.
S trvalým bydlištěm takový ar
gument nemá nic společného. V
republice zajisté žije mnoho lidi,
kteří se o poměry vůbec neza
jímají a také to není důvod ke
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Luboš KALA
umělecký zámečník
260 Hadon Road
BALLARAT
Tel: 053 428 898,
Fax: 053 428571
Na zakázku vyrobíme kovaný
nábytek, lustry, točité schody,
zábradlí, dekorativní mříže,
exluzivní brány a ploty.
Nabízíme množství vzorů a
dekorativních motivů, nebo
zhotovíme podle vašeho návrhu.

Pro krajany sleva.
Těšíme se na vaši návštěvu
po telefonické domluvě
zpochybněni jejich volebního
práva.
Někdo by mohl mít obavy z
manipulací, podvodů či zkresleni
volebních výsledků. Pokud tako
vé obavy existuji, pak je
zapotřebí řešit problém tam, kde
je, nikoliv mezi exulanty a usnadnit si vyřešeni takových
možnosti vyloučením voleb v
zahraničí.
Všechny tyto úvahy by mohly
vést k nápadu volební práva
exulantů zredukovat na jednu
komoru, nejlépe na senát. Ta
kové hlasy se již ozvaly. Rozdíl
nost funkci obou komor i rozdíl
nost původu jejich mandátu by
pak volbu jen do jedné komory
znehodnotila. Strany, které bu
dou stát o naše hlasy, budou
muset uvažovat, jak s námi
navázat kontakt a jak nás plně
informovat Ve světle získaných

K. and M.
Skin Therapy

Advokátní
kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 3000
Tel: 03 9629 6196,
Fax 03 9629 1311

•
•
•
•

Shop 11/28 Watton
Street, Werribee 3030
Waxing
Facials
Electrolysis
Fruit acid peels
Volejte Martinu
na tel 9742 6122

4 I [wart
hodnot jsou však všechny potíže
překonatelné. Mnoho států je již
vyřešilo. Základní téze vedoucí k
umožněni volebního práva exu
lantů je ovšem univerzalita
lidských práv a vklad společen
ské sounáležitosti Čechů žijících
ve vlasti a mimo ni.
V. Donát
—........... ——í-"ľl-l,líŕ-

LETEM SVĚTEM
Z důvodů, které neznám, ale
přesto jsou mi milé, celoaustralská rozhlasová stanice ABC FM
poslední dobou zařazuje do
svých programů úplný příval
české hudby - od Fučíkova Florentinského pochodu po Pro
danou nevěstu.
Jaroslav Kováříček připravil
pro stanici ABC National pořad o
Jaroslavu Seifertovi.
V Melbourne (National Thea
tre, St.Kilda) se hrála komorní
opera Michaela Smetanina na
zvaná The Burrow. Místo děje
Praha, hlavni osoby: František
Kafka a Milena; zdálo by se, že
tato opera je zahleděna do byv
ších dnů, však nikoliv, pro
mlouvá k dnešku.
Zajímavá je zpráva, že Austral
ská opera připravuje k oslavě
svého 40 letého trvání operu
Leoše Janáčka Věc Makropulos;

N.I.K.
REFRIGERATION
SERVICE
Ledničky, pračky, sušičky,
myčky nádobí a ostatní
domácí spotřebiče

24 HODINOVÁ
SLUŽBA

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

Tel: 06 290 1386, Fax: 06 290 0006

text je zpracován podle románu
Karla Čapka.
Victorian Arts Centre pořádái
výtvarnou výstavu, na kterou
bylo pozváno 8 nejvýznačnějších
australských knižních grafiků.
Běžte se podívat a uznáte, že
bibliofilské tisky Petra Herela
jsou zcela omračující.' Výtvarník
začínal svá exulantská léta v
Melbourne, před několika lety
našel uplatnění v Canbeře.
Musica Viva pozvala do Aus
trálie komorní sdružení Guarneri
Trio Prague. Kritika koncertu v
Melbourne
byla
neobyčejně
příznivá, slyšeli jsme také toto
vynikající klavírní trio ňa vlnách
ABC FM a v reportážním
televizním přenosu Ti, kteří de
setiletí žehrají na australskou
kulturní
úroveň
a
stále
připomínají
české
hudební
umění, na koncertě ovšem opět
nebyli. Reputaci si ale mohou
napravit, koncem měsíce bude v
Melbourne
hostovat
opět
Pražské Wihanovo kvarteto nazvané podle Hanuše Wihana,
zakladatele české violoncellové
školy.
Velmi mě potěšila zpráva, že
v Melbourne dobře známý Ro
bert Žalman byl jmenován trené
rem australského olympijského
družstva v lyžařských alpských
disciplinách.
IP

I & D
MOTORS
Od zaseknutého plynu až
po klouzající spojku.
Opravy vašeho vozu
provedou Ivan a Jarda.

IVO NOVAK

Ivan Zachar, majitel

03 9701 2117
MOBILE:
015 369 211

199 Moray Street,
South Melbourne
Telefon: 9699 9052

jemné české
pečivo a zákusky
Otevřeno denně
od 8.30 do 5.30,
mimo pondělí a úterý.

31 BLUFF ROAD,
BLACK ROCK
TEL: 589 0110 MEL: 85-K4
VÝROKY A RŮZNOSTI
Citáty z českého tisku

# Návrh vyhlášky o zákazu
komunistické, nacistické, fašis
tické a rasistické propagandy na
území hlavního města odmítli
poslanci pražského zastupitel
stva. "Nešlo o neodsouzeni
protidemokratických
tendenci,
ale o to, že vyhláška by byla v
rozporu se zákonem," prohlásil
pražský radní Jiří Hertmann,
který má v radě na starosti legis
latívni otázky. Pro přijetí hla
sovalo osm poslanců, mezi nimi
režiséři Věra Chytilová a Vlas
timil Venclik.
Hlasování se
zdrželo 17 poslanců a 16 bylo
proti.
# Českomoravská unie středu
podala podnět k
trestnímu
stíhání vůči ministru kultury
Pavlu Tigridovi ve věci zneužití

Eden Park
(Landscaping Services

Provedu veškerou práci
kolem
vašeho domu
a zahrady

!

V. Ambrož
Tel: 715 1116

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

Teľ. 06 290 1516, Fax: 06 290 1755

AUSTRALSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO V PRAZE
Z iniciativy prezidenta V. Havla, jako ohlas jeho návštěvy v
Austrálii, a vysokoškolského učiliště (Monash University) v
Melbourne, bude v Praze otevřena "akademie angličtiny" s
připojeným kulturním střediskem. Budou tam působit z Austrálie
vyslaní odborní linguisté a další specialisté, kteří povedou kurzy o
australské kultuře a umění. Také návštěvníci z Austrálie tam
budou mít možnost se seznámit s kulturou, uměním, dějinami a
historickými památkami Čech a Moravy. Politika, sociální
tématika, průmysl, věda, školství a sport nebudou opomenuty.
Důvodů k této iniciativě je mnoho, zejména to, že nyní mnoho
Australanů zařazuje návštěvu České republiky a zejména Prahy
do svých cestovních plánů během dovolené v Evropě. České
hudební, výtvarné a slovesné umění, architektura a přírodní krásy
vábí jak jednotlivé turisty, tak školní skupiny a lidi se speciálnímiu
zájmy.
Připravovaný projekt přinese nepochybně užitek jak Austrálii,
tak České republice, ten nejsilnější bude vytvoření mostů a i
osobních kontaktů mezi občany obou zemí.
Organizátori hledají sponzory, aby se projekt mohl realizovat.
Telefonujte na 9904 4226 (Dr. Charles Meyer) nebo 9904 4277
(Greg Hurworth), kteří vás budou podrobně informovat a pošlou
vám prospekt.

pravomoci veřejného činitele
Trestní oznámeni se týká aktivity
ministra v rámci soudního jed
náni o změnách vlastnických
práv k provozní budově Národ
ního divadla Obvodní zastupitel
ství pro Prahu 1. předalo
oznámení k přešetření police
jnímu ředitelství.
# Podle posledního průzkumu
agentury Focus s politikou vlády
Slovenské republiky v sociální
oblasti je nespokojeno 57,7%
občanů, za správnou ji považuje
2,9% a 34,4% ji považuje v
něčem za správnou a v něčem
za nesprávnou. Nespokojenost
se sociální politikou současné
vlády vzrostla o 20% ve srov

nání s podobným průzkumem z
roku 1994.
# Téměř padesát lidí se pri
otrávilo houbami v prvé polovině
tohoto roku Smrtelný případ ne
byl zaznamenám žádný. Podle
informaci České mykologické
společnosti,
jedovaté
houby
zatím ve velkém množství neros
tou, ani muchomůrka královská,
která se ale po několika letech
vloni zase v českých lesích objevila. Pravá houbařská sezóna
ale zatím ještě nezačala.
# Velkou cenu karlovarského
festivalu udělila porota 30. mezi
národního festivalu českému
filmu režiséra Jana Svěráka
Jízda. Cenu - Křišťálový globus -

V.M.K. Design Architect.
Commercial Design & Consulting; Urban
Landscape Design; Computer Design & Drafting,
House Inspection Service.

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

Tel : 9481 5308,

Fax: 9481 5308.
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předala Janu Svěrákoví Gina
Lolobrigida. Týž film zvítězil i v
divácké anketě o nejlepší dílo
hlavní soutěže
# Podle právě zveřejněného
výzkumu veřejného mínění 67%
dotázaných považuje problém
Sudet za vážný. 37% se do
mnívá, že sudečtí Němci usiluji
o rozbití České republiky a
připojení pohraničí ku Spolkové
republice. Na druhou stranu se
41% domnívá že si problém
sami Češi zveličují. Odsun za
oprávněný považuje 68% a 16%
jej považuje za nespravedlivé
násilí. Politiku České vlády v
sudetoněmecké
otázce
za
správnou
považuje
60%
dotázaných.
# Republikánská strana objed
nala v tiskárně Mír tisk jednoho
miliónu letáků tvdících, že podle
memoranda
Bonnské
vlády
sudetoněmeckým
organizacím,
vláda České republiky se tajně
dohodla s bonnskou vládou o
vráceni občanství a majetku
odsunutým sudetským Němcům.
Německé velvyslanectví prohlá
silo memorandum za padělek a
vyšetřovatelé ministerstva vnitra
podali žalobu na poslance
Republikánské strany Jana Vika
pro šířeni falešných informaci.
Před podáním žaloby Český
parlament v zasedání vysílaným
televizí zbavil J Víka poslanecké
imunity, když vyšlo najevo, že
byl objednatelem tisku letáků.
Jan Vík se tak stal prvním
poslancem českého parlamentu
zbaveným poslanecké imunity
od vzniku České republiky.

COOL

ZONE

REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce, prodej chladících
zařízení

Petr Kubásek, Tel: 587 1488, Fax: 587
3754
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21-00 na 93,1 FM

Svatováclavská pouť na Šumavě
v neděli 24. 9. 1995 na Šumavě
obědy se podávají od 12. hod.
ve 3 hod. pobožnost u Kapličky a
položení věnce u pomníku padlých

odpoledne zábava pod taktovkou Edy Zlatého
k dostání jsou pouze nealkoholické nápoje
10. září v 11 hod. svatováclavská mše
v St.Pascal, 100 Albion Street, Box Hill
Letovisko ŠUMAVA, Locks Way, Belgrave South, Melway84J5
"To
je
pokus
likvidovat
skutečnou opozici, která se ne
bojí říci lidu pravdu," prohlásil
J Vik a dodal, že informace v
letáku jsou pravdivé.
# Česká vláda přijala návrh o
prodlouženi platnosti tz. lustračniho zákona o další dva
roky. Zákon, podle kterého
bývalí milicionáři, příslušnici a
spolupracovníci StB a komunis
tičtí prominenti museli opustit
řidiči funkce ve státních insti
tucích a po dobu pěti let se o
podobné
funkce
nesměli
ucházet, byl přijat v říjnu 1991 s
dobou platností pěti let Jeho
platnost je tedy prodloužena do
31.12.1998.
# "Zdrženi ve výstavbě a

zvýšení nákladů nás netěší a od
kladní auto, jehož řidič usnul za
i této chvíle budeme výstavbu po volantem. Tři turisti zemřeli na
zorně sledovat", prohlásil minis místě, jeden zemřel po převozu
ter
průmyslu
V. Dlouhý
po do nemocnice a šest jich bylo
oznámení, že výstavba Temelín zraněno lehce a propuštěno z
ské atomové elektrárny se nemocničního léčení.
prodlouží o jeden rok Za důvod # Ředitel Úřadu pro dokumentaci
a vyšetřováni zločinů komu
zdržení označil klarifikaci a
přepracování kontraktů podle nismu Václav Benda oznámil, že
, potřeb tržního hospodářství s in odcestuje do Spojených států,
vestory a kontraktory, které byly aby se setkal s bratry Mašiny z
cílem ujasnit některé nezod
uzavřeny komunistickou vládou
"Je to jediný velký projekt, který . povězené otázky. Josef a Ctirad
Mašinové jsou synové hrdiny
byl začat před 1989", dodal
českého odboje, jednoho z
minister Dlouhý.
# Šest aut s německými turisty pověstných "Tří králů", který byl
Němci popraven. Po únoru 1948
čekajícími
na
hraničním
I přechodu na Česko-slovenských
bratří Mašinové založili odbojo
, hranicích bylo totálně zničeno vou skupinu proti komunispotom, co do nich najelo ná
i

MARTIN VÁŇA (B.Bus)
MANAGEMENT
ACCOUNTANT
9 Sackville Street,
Heidelberg Heights, 3081

Tel. & Fax: 459 4312
Komerční ing.M.Váňa
nabízí účetní a daňové
služby v Melbourne a
okolí.

i

I

IBM
Diamond Plating
Co.Pty.Ltd.
Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools
14 Shearson Crescent,
MENTONE VIC 3194
Ph: 584 5566
Fax: 583 9339

DOS, WINDOWS, W/NT, OS/2,
QWIK
Komplexní řešeni problémů,
vývoj aplikaci pro vaši firmu
nebo pro osobni použiti.
Instalace, Backups, Data
Securing atd.
Používáme nejmodernějši
technologii.
Vladimír Kolář 03 836 0440
mobile: 015 318 152

Vysílání slovenského rozhlasu každou neděli v 22-00 na 93,1 FM
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sobota 16. září 1995
v 7,30 večer
497 Queensberry Street,
North Melbourne

Na programu reprodukovaná hudba, lehké občerstvení.
Další informace na tel 9432 8246
tickému
režimu
a
zahájili
sabotážni akce. Při svých ozbrojených akcích a posléze při
útěku na západ přes východní
Německo zabili šest ozbrojených
příslušníků armády a policie, tři z
nich při přestřelce. Protože
trestní stiháni bratři Mašinu pro
trestné činy sabotáže, vraždy,
zběhnuti a
vyzvědačství a
vlastizradu (přerušené v 1954) je
stále v platnosti (nemohly tedy
doposud navštívit své rodiště),
Úřad
pro
dokumentaci
a
vyšetřování zločinů komunismu
se rozhodl předložit státnímu
zastupiterlství návrh na jeho zas
tavení.
# Ministerstvo průmyslu a ob
chodu oznámilo, že hned po
skončeni
dovolených
v
bruselských úřadech Evropské
komise,
podá
protest proti
vyšetřováni stížnosti Evropské

HANDYMAN
Kompletní domovní
údržba a renovace.

Tonda Šrom
Tel: 701 0207

konfederace
ocelářského
o
vývozu
ocele
: průmyslu
hluboko pod cennou z České
; republiky a Maďarska. Ministr
, V. Dlouhý označil obviněni za
nepodložené a řekl, že se do
mnívá, že západoevropské pod
niky se snaží o ochranu svého
trhu, z kterého vývoz z bývalých
I komunistických zemích začíná
; získávat větší a větší část.
# Anglická důlní společnost Rio
| Tinto Zink oznánila, že hodlá
zahájit průzkum možnosti vy
dolovat kolem 40 tun zlata v
Mokrsku v Čechách. Podle od
hadů výzkum by RTZ přišel na
80 miliónů dolarů a Česká re
publika by na daních mohla
získat 25 miliónů dolarů. Hnuti
I Duha, česká verze Greenpeace,
proti plánovanému dolování pro
testuje s odůvodněním, že z
také
1 produkce 40tun zlata
vznikne 9,000 tun arseniku,
který pronikne do blízké pře
hrady a celé okolí bude zničeno
a obyvatelstvo donuceno k

evakuaci.
Český představitel
RTZ prohlásil, že dolováni začne
až průzkum plánovaný na pět let
potvrdí
bezpečnost
moderní
technologie, o které Duha prý
zřejmě nic neví.
# V podniku Synthesia došlo
opět k požáru, při kterém byli
zraněni čtyři dělnici při pře
kládání nitroglicerinového pra
chu, odpadkového produktu při
výrobě střelného prachu. V
požáru, který vznikl v červnu,
zahynul jeden dělnik. Synthesia
je neslavně známá výrobou
Semtexu,
"čisté"
výbušniny,
kterou
komunistický
režim
dodával
řadě
teroristických
organizací. Od listopadu je do
výbušniny přidávána substance,
která dovoluje jeji zjištěni při
celních a leteckých prohlídkách.
Velice efektivní výbušnina je
používána ve stavebním a důl
ním průmyslu a tvoři jen malou
část produkce Syntesíe, která
vedle
výbušnim
vyrábí
chemikálie, léčebné výrobky a

ÖäYSWATEH PET SHOP
747 Mountain Hwy., Bayswater 3153
==> čerstvé maso a sekaná
=> široký výběr zboží
=> akvárium
=> otevřeno I v neděli (11,00 - 14,00)
=> mluvíme česky nebo slovensky

Telefon: 9729 6284
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Generálni konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW 2030

gumu.
#
HTT
Tesla
ziskala
"mezinárodně přijatelné" povo
leni České vlády k prodeji
bývalé
sovětské
republice
radarové zařízeni Tamara, které
je schopné "vidět" US "stealth"
bombardér vybavený protiradarovým systémem. O koupi
Tamary (cena kolem 20 miliónů
dolarů) projevují zájem Irán,
Čina, Jižní Korea, Tajwan, Indie
a Thajsko. Před rokem US vláda
žádala Českou vládu o zamítnuti
prodeje Tamary Iránu a US
velvyslanectví
v
Praze
prohlásilo,
že
demokratická
česká vláda neprodala žádné
vojenské zařízeni zemím, které
US vláda obviňuje z podpory
terorismu Odhaduje se, že před
1989 Sovětský svaz uvedl v
provoz 15 systémů Tamara,

STĚHOVACÍ SLUŽBA

Přestěhuji nábytek z
‘ vašeho domu nebo bytu,
kamkoliv ve Viktorii.
I

I

Volejte na: 9704 7011
mobile: 018 036 948
nebo 018 587 998

i

Tel: 02 371 8877, Fax: 02 371 9635

jeden systém byl v NDR (nyni
ve vlastnictví NATO), česká ar
máda vlastní dva a slovenská
armáda jeden.
# Průzkum veřejného míněni
důvěryhodnosti českých politiků
z konce července ukázal, že
pořadí prvních tři politiků se
nezměnilo, i když důvěra v nich
zaznamenala pokles. Stále vede
V.Dlouhý (80%), J.Dienstbier
(73%) a J.Zieleniec (68%)
Premiérovi V.Klausovi důvěřuje
již jen 58% (pokles od října 1994
o téměř 20%), zatím co ve stej
né době vzrostla důvěra v před
sedu ČSSD M.Zemana (o téměř
12%) a místopředsedkyně ČSSD
P Bůžkové (na 61%). Komen
tátoři pokles důvěry vládní koa
lice vysvětluji především jejími
vnitřními neshodami, politickými
a ekonomickými aférami. Dalšími
faktory pak je prý i to, že mnozí
lidé se přestávají stydět přiznat
se
ke
svému
levicovému
smýšleni, které prý v Čechách
bylo vždy silné a i zmenšující se
ochota lidi přijímat další změny,
které
pro
ně
znamenají
zvyšování odpovědnosti za sebe
sama. Důvěra v prezidenta re
publiky do výzkumu zařazena
nebyla - podle jiných výzkumů
stále zůstává na prvém místě.

# Pět stranických představitelů
bylo Úřadem pro dokumentaci a
vyšetřování
komunistických
zločinů obžalováno z vlastizrady
za jejich aktivitu během sovět
ské invaze v roce 1968, ze
jména
za
snahu
vytvořit
"revoluční" vládu. Dalších pět
obviněných jsou členové bez
pečnosti obviněni ze spolupráce
s
okupačními
armádami.
Současně jsou obviněni z od
povědnosti za 80 zabitých a
několik stovek těžce raněných
občanů během invaze.
Do
21.srpna se Úřad chystá obžalo
vat další pomocníky okupantů
zejména z řad StB a armády.
Vedle Karla Hofmana a Josefa
Lenárta je hlavním obviněným
předlistopadový první tajemník
ÚV KSČ Miloš Jakeš, který
prohlásil,
že
je
to
"antikomunistické
inkvizitorské
taženi" vyvolané jen proto, aby
pozornost občanů byla odvrá-

W.A.Grossman CPA
Certified Practising Accountant
Registered Tax Agent
oznamuje změnu adresy:
1 Roycroft Close,
Glen Waverley 3150
Mel way 71 :J5
Telefon nadále 03 9561 8173

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

v pátek 8. září
promítáme
operu o třech dějstvích

Vstupné $2,Národní dům, 497 Queensberry St.
cena "od obtíží, jimž je většina
občanů vystavena po státním
převratu roku 1989". Státní zás
tupce v Praze Josef Kredba
obžalobu odmítnul přijmout s
tím, že časové údaje o činnosti
obviněných nejsou dostatečně
dokumentovány.
Vyšetřovatel
Úřadu Tomáš Hornof prohlásil,
že s nálezem žalobce ne
souhlasí a podal proti jeho roz
hodnutí odvolání.
# Česká armáda se zúčastnila
vojenského cvičení v Post Polka
v USA vedle armádních útvarů
ze 14 bývalých komunistických
zemí a 3 zemí NATO. Cvičeni
bylo zaměřené na úlohu útvarů
OSN působících v roli mírových
útvarů.
# Ministerský předseda Václav
Klaus
oznámil,
že
Rada
ekonomických ministrů začla
připravovat plán prodeje akcií
53 velkých podniků, mezi nimi
SPT Telekom, Komerční banka,
Česká
spořitelna,
elektrické
podniky ČES as., Chemapol
atd. Jedná se většinou o firmy,

které v počátcích privatizace
byly prohlášeny za "strategické"
a přešly do držení Národního
fondu.
Prodej jejich akcií byl
podmíněn
souhlasem
vlády.
"Všichni ministři byli pověřeni
přípravou návrhu jak, a zda je
možné, zmenšit vládní účast,"
řekl premiér a dodal, že vláda
část akcii si ponechá, úmyslem
ale je "radikální" prodej. Po
rozsáhlé privatizaci vláda stále
vlastni podniky v ceně 334
bilionů korun. Odprodej se má
uskutečnit do druhé poloviny
1997. Současně se připravuje
prodej na 500 000 hektarů státní
a
bývalé
družstevní
půdy.
Premiér oznámil, že o půdu se
nebudou
moci
ucházet
zahraniční investoři a české
podniky ze zahraniční účastí a
kapitálem.
# "Kdokoliv ve vedeni státu a ve
veřejné službě musí bránit svůj
stát, jeho zájem, at již cokoliv.
Může to být zlo, ale je moje",
řekl slovenský premiér V. Mečiár
v reakci na slova prezidenta

Finanční informace, technické a reklamní brožury
vám odborně přeloží

Zdeněk Silavecký,
NAATI Accredited Paraprofessional Translator in the
English and Czech Languages, B.Sc (Econ), ASIA, CPA
Tel/Fax: 03 9579 4627

Slovenské republiky M.Kováče,
který při své návštěvě US
prohlásil, že během rozhovorů
mu vládni představitelé ve
Washingtonu vyjádřili obavy z
vývoje na Slovensku, který
podle jejich názoru zůstává po
zadu za Polskem, Maďarskem a
Českou republikou v budování
demokracie
a
zaváděni
ekonomických reforem.
#
Anglický
pivovar
Bass
oznámil, že zvýši svůj podíl ze
34% na 39% v Pražských
pivovarech a investuje dalších
20 miliónů liber na modernizaci
do roku 1998. V loňském roce
zaznamenaly Pražské pivovary
ztrátu 116 miliónů Kč (v roce
1993 ztráta činila 238 miliónů
Kč), zástupce Bass ale prohlásil,
že očekává profit na konci to
hoto roku. Do roku 2000 Bas
očekává, že bude vyvážet 300
000 hektolitrů piva do Anglie a
US.
# Česká republika uvedla v plat
nost nařízeni, že při přechodu
hranic musi každý cizinec na
hranicích prokázat, že má u
sebe ne méně než 7 000 Kč.
Proti nařízení v prvé řadě protes
tovalo Polské ministerstvo za
hraničí, že je to v konfliktu se
vzájemnou dohodou o bez
vízovém pohraničním styku.
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Každý čtvrtek odpoledne - káva a zákusek s penzisty

KINO sOKOl UVÁDÍ:

detektivka z dnešní České republiky

22. září v 8,30 večer, v Národním domě. Vstupné $2,-. Lehké občerstvení.

V neděli 1. října ve 4 hod. dětské představení!!!

LIDOVÉ NOVINY
Zemřel Dzurilla
Düsseldorf - Bývalý vynikající
slovenský
hokejový
brankář
Vladimír
Dzurilla,
dlouholetý
úspěšný čs. reprezentant a v
poslední době speciální trenér
německého prvoligového hoke
jového klubu Düsseldorfer EG,
zemřel včera ve věku 52 let na
následky zástavy srdeční čin
nosti.
Po ukončeni působení v
československém hokeji
hrál
Dzurilla
v
bundeslize
za
Augsburg a Riessersee. V dresu
mužstva ČSSR v období 19631977 sehrál 139 zápasů, star
toval na deseti MS a čtyřech
ZOH, přičemž se stal třikrát
světovým šampiónem.
▼
Pistole je i za tři tisíce
Prudký nárůst prodeje zbraní
po roce 1989 je již za námi. Kdo
si zbraň koupit chtěl, ten ji už
nyní zpravidla má, tvrdí většina
prodejců zbraní a střeliva
Pořízení pistole může podle
obchodníků vyjit i velmi levně.
Přitom je nutné si uvědomit, že
je třeba zbraň znát a psychicky
zvládnout situaci. Podle ob
chodníků je dnes na pultech
specializovaných obchodů velký

výběr
střelných
zbraní,
vzduchovek, kuší i luků za různé
ceny. Říkají, že nelze tvrdit, že
by zájemci o obranné zbraně
preferovali určité typy revolverů
nebo pistoli.
Výběr závisí na předpok
ládaném použiti nebo přání
zákazníka.
Nákup
některých
běžných revolverů pro obranu
přijde občana zhruba na šest až
dvacet tisíc korun. V případě
levnějších pistolí se ceny pohy
bují od pěti tisíc do přibližně
patnácti tisíc korun.
V prodejnách jsou ale k
dostání i starší policejní a vojen
ské pistole ČZ, které jsou pro
obranu dostačující, a přitom za
tři až čtyři tisíce korun. Žadatel o
koupi zbraně musí na policii
předložit výpis z rejstříku trestů
a vyplnit žádost, kde mimo jiné
uvádí i důvod, proč ji chce
vlastnit. K vyplněnému formuláři,
který přijde na tisíc korun, se
přikládá lékařské potvrzeni Do
poručuje se hned doložit i
proškolení z obsluhy žádané
zbraně, které lze u prodejců
nebo na střelnicích pořídit asi za
500 korun. Policie potom vydá
nebo nevydá nákupní povoleni,
jež může výběr střelné zbraně
limitovat ráží apod
Na
jeho

základě si občan může koupit v
obchodě zbraň. Předloží ji na
policii a je mu vydán zbrojní
průkaz. Nový zákon o zbraních a
střelivu, který je připravován od
začátku
devadesátých
let,
obsahuje podstatné změny. Mezi
ně patří zejména zpřesněni
podmínek pro získáni zbrojního
průkazu a posunutí dolní hranice
k jeho získáni z 18 na 21 let.
Úprava
také ruší
volné
nabýváni a drženi viceranných
perkusnich zbraní a počítá rov
něž s institutem nošení a držení
zbraně, což v praxi znamená, že
občan, kterému bude povoleno
jen
držení , se nemůže se
zbrani volně pohybovat. Po
voluje volné nabýváni plynových
zbrani u osob starších 18 let.

PRONÁJEM
BYT V PRAZE
FLORA
Západní standart, ústřední
topení , výtah, terasa 2 + 1,
spaní pro 4.
$ 250,- týdně
Informace na tel:

03 9726 0816

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dům
otevřen. Více než 3500 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!

SOKOLSKÝ VÝBOR 1995-96
P. Pospíchal
F. Rosenfeld
J. Kollárova
Z. Silavecký
E. Jahodová
Z. Kŕčová
M. Krejčí

36
Dary na Sokolský list:
M Krejčí
I. Kolařík
S. Vogt
E. Breward
J. a M. Tesař
E. Pecharová
R. a V. Kugler
P. a R. Tyl
F. Kubik
K. a A. Gráf
M Culková
M Naegeli
M a E. Kovařik
P. Vosátka
A. Batty
S Bert on
P- Vodička
V. Vondrášek

9432
9379
9744
9579
9387
9669
9701

8246
2156
1691
4627
7137 práce
9977 práce
0207

ČLENOVÉ

srpen 1995
Dary na video:
T. Kímlová
M Sadilková
H. Divišová
penzisté
M Svobodová
V. Vondrášek
L. Horák

starosta
mistostarosta
jednatelka
pokladník
zapisovatelka
knihovnice
kultura / filmy

500,20,20,1000,50,10,15,-

10,8,10,20,20,10,34,25,5,14,22,40,25,10,20,20,10,10,-

SEZNÁMENÍ

J.
V.
V.
J.

Skálová
Haramul
Kapusta
Křepčík

9337
9583
9481
9306

9731
6921
5308
4202

H Rosenfeldová 9379 2156
K. Konečný
9803 9870
Ing J. Hlávka
9457 7209

Všichni členové výboru vám ochotně podají informace o činnosti
SOKOL Melbourne a programu Národního domu.
20,K. a M. Konvičný
20, I M. Černá
15,L. Březná
20, i J. Horák
p. Peňák
10,S Berton
20,
S. Kostal
25,G. Morgan
20,
G. Kinsey
20,4,
F. a H. Rosenfeld
Všem dárcům děkujeme.
J Horák
15,
Jednatelka, J. Kollárová
p. Štrupl
10,
V. Baboučková
12,
J. Nešpor
15,
p. Knoth
10,
SEZNÁMENÍ
A. Wágnerová
10,
50,
K Burian
Češka 47 let, všestraných
24,
Z. a M. Dub
zájmů, hledá seznámeni s
20,
M. Česalová
mužem přiměřeného věku.
25,
S. Kostal
20.
G. Kinsey
Pište na adresu KVARTU
9«
Dary na Národní dům:
R. a V. Kugler
50,P. Glisic
30,20,M. Culková
K.a M. Konvičný
20,-

SEZNÁMENÍ

45letá tmavovláska hledá
přítele do 55ti let.

Ráda bych se seznámila
s mužem
55ti až 65ti letým

Nabídky do redakce
KVARTU

Nabídky do redakce
KVARTU.

PODKRKONOŠÍ
Pět velkých místnosti,
kuchyně, veškeré
příslušenství, etážové
topení, velká ovocná
zahrada na stráni, 4 ha
půdy.Vyhlídka na
malebnou vesničku v
Podkrkonoší.
Bližší informace na
tel: 03 9742 3312

Evart
Ä SAFE WAV TRAVEL^

JBL agent for LUFTHANSA, LAUDA AIR, ČSA^

z

"Do 'P'taAy od $ 1570

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 -----

TANEČNÍ ZÁBAVA
V sobotu 2. září 1995

Hraje STUDIO 4,
hodnotná tombola,
večeře k dostání v horním sále.

Vstupné $ 10,objednávky míst na tel: 9744 1691

Národní dům, 497 Oueensberry Street,
North Melbourne

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