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

Jan Werich o čínském
dopise,
událostech
na
hoře Říp a jiných věcech:
"Tak to teda ten dopis byl už pět set
let starej, když sem pnšel praotec Čech s
těma svejma holkama, který se hřály u
ohýnku a zepředu jim bylo teplo a vzadu
jektaly zubama a všichni mlčeli, protože
moc slov neměli, ani číst a psát neuměli a
kousek dál si čínský holky hověly v hedvábí
a četly takovídle dopisy a detektivky, který
už tenkrát měly zápletky a la Agáta Christie,
ale to všechno bude asi tím, že ať přijedete
do Číny kdykoliv chcete, vždycky jste tam
přišel pozdě, protože oni tam v tu chvíli mají
už o osm hodin víc a to ve dvacátým století
je strašně znát, to není jako když tam plul
admirál Cook a coural se rok a půl, jiný
často eště dýl podle toho, jakej foukal vítr a
on když někdo vyrazil pěšky po Hedvábnéj
cestě, tak šel nejmíň dva roky, než uviděl
Velkou zeď, podle toho, kolikrát upadnul do
zajetí všelijakejch barbarů, těch západních I
severních, těch nejhoršich."

Hora Říp - linoryt Václava Ježka von Thienfeld.
Blue Cat Gallery, 78B Monbulk Road, Kalista

DANUBE

ZAHRANIČÍ - cestováni po Americe, Ev
ropě, Asii a Tichomoří nebo kolem světa
AUSTRÁLIE - letenky po celé Austrálii
UBYTOVÁNÍ - zajištění míst v
mezinárodních a australských hotelech

Výňatek z knihy Jaroslava Hovorky
Balada z domu V+ H/.
Kniha je jedna z desítek nových
knih věnovaných knihovně Sokola
nakladatelstvím DANIEL, Národní tř. 38,
Praha, Česká republika.

TRAVEL AGENCY ^30363

•
•
•
•

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
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Konzulát České republiky, 500 Collins Street , Melbourne 3000

Tel. 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

EXPORT A IMPORT
Odhaduje se, že v Austrálii
nyní žije kolem 200 milionů
králíků. Škody jimi působené
snižováním výnosů zemědělské
výroby jsou všeobecně známé.
Po desetiletí se snaží australští
farmáři I vědečtí
odbornici králíky
vyhubit
anebo
jejich
počty
podstatně snížit.
Před desíti lety
se
zdálo,
že
uměle
šířené
mixomatóze
se
to
podaří.
Předpoklady
se
nesplnily. Králíci si vytvořili
obranný imunitní
systém
a
onemocněni je přestalo ohro
žovat. Výzkumníci začali pra
covat na jiné metodě, která měla
být uvedena do praxe někdy v
březnu tohoto roku. Jakýmsi
způsobem,
ať již
náhodou,
neopatrností nebo úmyslně se již
zárodky
jiného
smrtelného
onemocnění králíků dostaly do
přírody a okamžitě způsobily
úhyn milionů těchto hlodavců.
Jedna
skupina
vědeckých

pracovníků
tvrdí,
že
t.zv.
calicivirus
(epidemicky
hubí
králíky během 30 - 40 hodin
následkem porušení srdeční a
dýchací funkce po vyvoláni
sráženi krve v hlavních tělních
orgánech), má afinitu pouze ke
králíkům.
Jejich
v
Austrálii
provedený vědecký výzkum 28
druhů jiných
obratlovců
od
vodních živočichů přes vačnatce
a domácí užitková zvířata po
člověka potvrzuje, že calicivirus
škodí
výhradně
králíkům.
Australští výzkumnici tvrdí, že
nemůže dojit k žádným mutacím
či genetickým změnám, které by
ohrozily někoho jiného.
Nyní
se
ozval
profesor
veterinární fakulty ze severo
amerického Oregonu s tvrzením,
že calicivirus vyvolává v USA u
různých zvířat potraty, záněty
jater, plic a střev a příznaky
podobné slintavce a kulhavce.
Umělé zavedeni calicivirus do
ekosystému je jako hraní s
dynamitem, protože nejen že
ohrožuje psy, skot, prasata a
koně, ale i člověka. Zdejší vědci
s
tímto
tvrzením
prudce

nesouhlasí. Nás také zajímá
pikantní zjištěni, že calicivirus
byl do australských laboratoří
dovezen z České republiky.
V Kvartu se již před časem
objevila zpráva o severočeském
obchodníkovi, který tvrdí, že žil
dvacet let v australské buši.
Tento obchodník začal dovážet
do ČR klokaní maso. Ani se
nedivím, že ovlivnil tamnější
noviny,
aby
uveřejnily,
že
klokani maso je pro malý obsah
tuku velmi zdravé, což je
pravda, a že tvoří podstatnou
složku živočišných bílkovin v
dietě Australanů, což pravda
není. Tyto noviny také napsaly,
že tak jako doma se v téměř
každé rodině objeví na Štědrý
den na stole smažený kapr, tak
v Austrálii panuje zvyk podávat
na Silvestra klokaní maso. A
není to tak dávno, co jiné české
noviny
vyrukovaly
s
jinou
kachnou. Napsaly, že v Austrálii
se obliba konzumace netopýřího
masa tak rozšířila, že se uvažuje
o jeho vývozu. Takže se v
severních Čechách snad také
dočkají stolních netopýrů s
tvrzením, že patři mezi naše
zdejší pochoutky.
MVDr. M.O.

Spojte se s našimi cestovními kancelářemi
nebo volejte přímo

CZECH AIRLINES
Suite 809, AUSTRALIA SQUARE
TOWER,
SYDNEY NSW 2000

Tel: 02 247 6196, Fax: 02 232 1713

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

Co nás
čeí^á ve stáří!
Píšu vám pár řádků o stárnutí
a stáří, neboť jako zdravotní
sestra mám se starými lidmi
mnoho zkušenosti.
Dlouhá léta jsem pracovala v
nursing home a měla tudíž
možnost
staré
lidi
nejen
ošetřovat, ale zároveň studovat,
jak se v takovém prostředí
chovají, co potřebují a hlavně co
jim schází. Všimla jsem si, že v
podstatě všem bez rozdílu chybí
láska,
pocit
bezpečí,
samostatnost a pocit, že jsou
prospěšní lidské společnosti.
Mnozí z nich pociťuji samotu a
toužebně očekávají, kdy se před
nimi objeví známá tvář. To jsou
ti, kteří jsou duševně čili, ale
bohužel jim už dobře neslouží
jejich tělesná schránka. Taková
situace může vést k naprosté
bezútěšnosti. Naopak lidé, kteří
jsou schopni se pohybovat,
zatím co jejich mysl je už
zastřená,
je
nursing
home
vysvobozením.
V
každém
případě je to srdcervoucí situace
pro příbuzné. Je tedy úlevou pro

GARANTUJEME

obě strany, může-li být pacient v
rukou personálu stejné národ
nosti, navíc proto, že ke stáru
cizí jazyky už tak jednoduše
nejdou. Na svých pracovních
toulkách po nemocnicích jsem
se setkala i s lidmi, kteří mluvili
jen pár slov v angličtině a užívali
jern několik vět Ve svém jazyce.
Ke
svému
zklamáni
jsem
potkala i Čechy, kteří už nebyli
schopni rozhovoru. Všimla jsem
si, že rozhovor vedený v
pacientově rodném jazyce, ať už

v češtině, ruštině nebo němčině,
byl vždy povzbuzující a vedl k
lepší spolupráci. Tímto vším chci
vlastně jen říci, jak je ve stáří
důležité být ve vlastním prostředí

NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY

SPECIAL - CESTY DO EVROPY OD AUD 1480

Bohemia
Ira vel
Eva Jančíková a Jiří Sedláček
176 Commercial Road, Prahran 3181
Tel: 9510 2474,
Fax: 9510 2482
AH: 9801 2796, Mob: 041 201 6556
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navyklého života, kultury, jídla a
jazyku.
Podporuji vznik nové české
vesničky
Věřím, že by se
českým penzistům v ni líbilo
více, než v australském pro
středí. Vesnička je vlastně pro
lidi, kteří nemocniční ošetřeni
ještě nepotřebuji, ale už nejsou
schopni žít sami, buď proto,že
nemají rodinu nebo a jejich
rodina se o ně nemůže starat.
Zvláště pro tyto lidi je důležité si
poklevetit v rodném jazyce se
sousedem,
poslechnout
si
českou hudbu nebo shlédnout
český film
Na závěr chci dát radu všem
čtenářům:
Chcete-li
oddálit stárnuti
a
nemoce co nejvíce, dbejte na
sebel Znamená to vystřihat se
sice lákavých, ale zhoubných
návyků jako kouření, požívání
alkoholu
a
přemaštěných,
překořeněných
jídel.
Zvláště
česká kuchyně je v horkém
australském prostředí nevhodná.
Jezte lehce, hodně zeleniny a
ovoce, ale málo vajec a masa.
Občas si I můžete dát do lebedy
- ale pamatujte - všeho s mírou!
Jitka Bartošová

Stále čekáme na vyjádřeni
vlády k naši žádosti o uvolněni
prostředků na stavbu krajanské
vesničky.
PP

HANDYMAN
TONDA ŠROM
Kompletní domovní
údržba a renovace
Tel: 9701 0207

W.A. Grossman CPA
Certified Practising Accountant
Registered Tax Agent

Oznamuje změnu adresy:
1 Roycroft Close
Glen Waverley 3150
Melway 71 :J5
Telefon nadále. 03 9561 8173
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Velvyslanectví České republiky,38 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 06 290 1386, Fax: 06 290 0006

pro ně tak pro republiku.

Turistická hlídka
Během
vánočních
svátků
jsem viděl na SBS televizi
půlhodinový pořad věnovaný
Karlštejnu, hradu založenému v
roce 1348 Karlem IV. jako
královské sídlo a schránka
klenotů českého království.
Je to historický, národní,
architektonický a výtvarný draho
kam zasazený do nádherných
lesů půvabné české krajiny. A
tak
tato
televizní
reportáž
působila. Natočili ji Skandinávci
v severoamerické produkci.
Škoda, že tento historickokulturní film nemohl sledovat
dnes již zemřelý Bernard Havlík,
zapadlý vlastenec a příkladný
exulant. Po destileti skromně žil
v obci Batchelor asi 60 km na
jih od Darwinu. Nyní je to
vstupní brána do národního
parku Li etchfield, snad ještě
atraktivnějšího
než
Kakadu.
Nedaleko byl první smolincový
důl v Austrálii.
Havlík vybudoval z vlastních
peněz a 300 pytlů cementu
uprostřed obce Batchelor repliku
hradu Karlštejna, řekl bych ve
velikosti tak 5x5x3 metry. Dnes
tam zastavují turistické auto
busy, cestovatelé vybíhají s foto
aparáty a čtou v jazyce jim
neznámém verše J. Vrchlic
kého, které tam Havlík vytesal:

Poutníče postůj, v dálku než
bludná tě zanese noha.
Kamenů poslouchej hlas,
vlasti jimi zní řeč.

Eden Park
Landscaping Services
Provedu veškerou práci kolem
vašeho domu a zahrady

V. Ambrož Tel: 715 1116

O tento Havlíkův památník se
nyní stará jeho kamarád Milan
Vodička, který kdysi žil v
Melbourne. V nedaleké obci také
podivného jména - Humpty Doo,
co by kamenem dohodil ke
krokodýli farmě, vybudoval vedle
malého tábořiště plantáž, kde
pěstuje mangovníky. Byla to
průkopnická práce vytvořit z
buše ovocný sad.

Pokud
pak
myslíme
na
cestovní ruch zaměřený na naši
rodnou zemi, jedny melbournské
noviny uveřejnily v minulých
dnech zprávu, která přišla jako
studená sprcha: do zemi bývalé
"Východní Evropy", jakkoliv jsou
turisticky
atraktivní,
prozatím
nejezděte. Na př. v ČR jsou
cestující bez českého pasu
velmi znevýhodňováni a za
služby jako ubytováni, stra
vování či rentování automobilu
platí horentní sumy. Tarif za
hotelový pokoj v Praze na jeden
den dosahuje až 12 tisíc Kč, to
je bratru kolem šesti set našich
dolarů. Do republiky tak budou
jezdit jen trampové, kteří přespí
na nádraží, v parku nebo
noclehárně pro mládež a ti, kteří
sebou přivezli dolary či marky se
Praze vyhnou. A to je škoda jak

BORŮVKY

Silvestrovské číslo Melbournského AGE přineslo velkou
reportáž o Praze, která se také
dotýká problému dvojích cen v
oblasti turistického ruchu. Jinak
je ale článek velmi pozitivní k
situaci
a
k
vývoji
České
republiky. Autor se obdivuje
stavebním
a
uměleckým
památkám zejména v Praze,
neodpouští si ale poznámku, že
v mnoha výčepech piva je
cedulka: domácí polovic. Píše,
že Interhotel v Praze účtuje za
jednolůžkový pokoj $139 pro
cizince a $95 pro Čechy a že
českobudějovický zvon požaduje
$86 za dvoulůžkový pokoj bez
rozdílu státní příslušnosti. Dále
se dovídáme, že v Praze se za
ubytování v soukromí pro dvě
osoby platí $18 za noc. Já
osobně mám jinou zkušenost,
pan domácí požadovalza slušné,
ale jednoduché ubytováni na
Vinohradech pro jednu osobu 25
marek na noc. Hodnota marky je
téměř totožná s australským
dolarem.

Tři další informace jsou spíše
kulturního než cestovatelského
zaměřeni,
nechci
je
ale
opomenout, jsou zajímavé.

U - PICK
Nasbírejte si borůvky
přímo na farmě.
Sezóna od 3. ledna do konce
února. Otevřeno každý den mimo
pondělí a úterý.
LOT 2 HENDERSON RD.
WANDIN Nth. MEL 119, G9
Tel: 059 643 303
Před návštěvou je nutné se
ohlásit telefonem

PRAGUE CAKES
Jemné české
pečivo a zákusky
Otevřeno
středa - neděle
od 8.30 do 5.30,
31 BLUFF ROAD,
BLACK ROCK
TEL: 589 0110 MEL: 85-K4

Velvyslanectví Slovenské republiky, 47 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606
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Tel: 06 290 1516, Fax: 06 290 1755

LINE DANCING SCHOOL

Škola LINE DANCING v Národním domě

Každou středu v 8 hodin večer počínaje 24. lednem.
V osmi jednohodinových lekcích se naučíte 7 nejmodernějších LINE DANCES
Vyučuje DEREK J. KOSBAB - kvalifikovaný taneční mistr.
Cena $ 40,- na osobu. Bližší informace na tel: 9432 8246
Melboumský
tisk
přinesl
přehled významných událostí, ke
kterým došlo v roce 1995 a
napsal, že do Melbourne přijelo
mnoho koncertních klavíristů,
všichni byli nudní - až na
jednoho:
Ivana
Moravce
zejména při přednesu Janáčkovy
sonáty V mlhách. S tímto
českým virtuózem nemá celkem
nic společného - až na stejně
znící, ale rozdílně psané jméno Paul Alexander Morawetz, který
občasně žil v Melbourne, pokud
nepracoval pro Světovou banku,
Organizaci spojených národů,
ministerského
předsedu
na
Mauritiu
či
pro
prezidenta
afrického státu Chad. Morawetz
se sice narodil v Rakousku, ale
vyrostl
v
Praze.
Je
světoobčanem,
I
když
se
pokoušel
kandidovat
do
parlamentu v Canbeře. S Čechy
a pohříchu se socialistickým

IBM
DOS, WINDOWS, W/NT, OS/2, QWIK

Komplexní řešení problémů, vývoj
aplikací pro vaši firmu nebo pro
osobní použití.
Instalace Backups, Data Securing
Používáme nejmodernější
technologii.

Vladimír Kolář ®9836 0440
Mobile: 015 318 152

Československem stále udržoval
kontakty. V ASÍO archivu měl
svůj spis. Nyní vyšla kniha
"What a Life - A Biography of
Paul
Morawetz",
Wakefield
Press, brožované vydáni $19,95,
vázaná $39,95.

Výtvarník Jiří Tibor Novák,
který
plodně
působil
v
Melbourne, dal přednost životu
na venkově a žije v půvabné
části Viktorie - v Aireys Inlet,
kde ilustruje a vydává sličné
bibliofilské tisky
V lednu spolu s dalšími
místními umělci vystavuje své
práce v Qdos Art Gallery v
Lome.
IP

Sedm obviněných z
vlastizrady se seznamuje
s výsledky vyšetřování
PRAHA (Svobodné slovo) Sedm z deseti osob, které zatím
Úřad dokumentace a vyšetřováni
zločinů komunismu (ÚDV) ob
vinil z vlastizrady v souvislosti
se vstupem vojsk Varšavské
smlouvy v roce 1968, se sez
namuje s výsledky vyšetřování.
Úřad těmto osobám poskytl
přiměřenou lhůtu a jejich obhájci
mají právo po seznámení se s
výsledky vyšetřování a dát návrh
na doplnění spisu. Řekl to
náměstek ředitele ÚDV Pavel
Bret. Dosud bylo z vlastizrady
obviněno deset osob - tři z
vlastizrady spáchané formou
rozvracení republiky a sedm
formou
sabotáže.
U
první

MARTIN VÁŇA
(B.Bus)
ACCOUNTANT
9 Sackvílle Street
Heidelberg Heights 3081
Komerční Ing. M. Váňa
nabízí účetní a daňové služby
v Melbourne a okolí.
BII: 9873 0211
AH: 9459 4312
FAX: 9459 4312

Manufacturers of Precision
Industrial Diamond Tools.
14 Shearson Crescent
MENTONE VIC 3194
Phone: 9584 5566
Fax: 9583 9339
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21-00 na 93,1 FM

skupiny podle Breta chybí jedna
výpověď, druhá skupina se již
seznamuje
s
výsledky
vyšetřování.
ÚDV
rovněž
vyhodnocuje
shromážděné
důkazy, které se týkají bývalých

představitelů armády.
Mezi obviněnými jsou Milouš
Jakeš, Jozef
Lenárt,
Karel
Hoffmann, Zbyněk Soják, Jan
Piller, který však 20. října 1995
zemřel, a šest příslušníků Sboru

národní
bezpečnosti.
Mezi
obviněnými byl i bývalý člen
předsednictva ÚV KSČ a nynější
čestný předseda Levého bloku
Zdeněk Mlynář, jehož stíhání
zastavilo státní zastupitelství.

Živnostníci o podnikatelé se bez boje vzdat nechtějí
Rozhovor se starostou Sdružení Živnostníci a podnikatelé "48" Evženem Rushkou
Praha - Svobodné slovo
Závěr
každého
roku
je
obdobím
bilancováni.
Lze
konstatovat,
že
mnohé
se
podařilo, ale ještě více čeká na
konečné dořešení. Platí to i o
odškodnění drobných živnost
níků a podnikatelů, kteří byli v
roce 1948, bezprostředně po
nástupu komunistické diktatury,
okradeni o své dílny, provozovny
či obchody. Maji nárok na
odškodněni. Bohužel nejsou ani
šlechtici či podobná vybraná
společnost, takže náprava křivd
se stále oddaluje. Již několikrát
jsme informovali o Sdružení
Živnostníci a podnikatelé "48",
které vyvíjí maximální úsilí o
konečné řešeni tohoto křiklavého
bezpráví. Na současný stav v
této oblasti jsme se zeptali
starosty zmíněného sdruženi
Evžena Rushky.
Co je v současné době

STAMPS & COINS

hlavním cílem sdružení?
Sdružení
stále
intenzivně
pracuje.
Novela
změny
restitučních zákonů, kterou jsme
zpracovali, je ve sněmovně stále
neprůchodná. V současné době
ji přepracováváme na základě
připomínek odborníků a budeme
usilovat o zařazeni na pořad
jednání sněmovny. Pokud se
nám to nepodaří, budeme nuceni
to, co nám patři, uplatňovat
prostřednictvím
Ústavního
soudu.
Bude mít sdružení dostatek
prostředků na tento postup?
Tady jste udeřil hřebík na
hlavičku. S takovými prostředky
jsme
nikdy
nepočítali.
Nepředpokládali jsme totiž, že o
to, co nám patři, se budeme
muset soudit Nepočítali jsme s
tím, že zodpovědní činitelé jsou
na tom morálně tak špatně, že
neuznají naše nároky. Jejich

Peter Strich

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.

tel: 03 9661 2945
•
•
•
•
•
•
•

ZNÁMKY
MINCE
MEDAILE, ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ
BANKOVKY
ZLATO A STŘÍBRO
PORADY A OCENĚNÍ ZDARMA
ČESKÉ A SLOVENSKÉ MINCE A
BANKOVKY VE VELKÉM VÝBĚRU
Prodejní doba: Pondělí - středa 10-6,
čtvrtek 10-7, sobota a neděle 10-6.
Volejte Petra nebo Honzu na 661 2945

VÝKUP A PRODEJ ZA HOTOVÉ

Pro krajany sleva

postoj charakterizuje reakce na
otevřený dopis,
který jsme
zaslali těm, kdo by mohli
restitucím pomoci. Žádali jsme v
něm o zablokováni FNM, a tím i
restitučního fondu. Požadovali
jsme to proto, že v tomto fondu
jsou i peníze za naše prodané či
jinak
ukradené
živnosti
a
provozy. Jediný, kdo na náš
dopis odpověděl, byl předseda
sněmovny Milan Uhde, který
nám sdělil, že to není v jeho
kompetenci. Do dnešního dne
jsme nedostali odpověď od těch,
na
nichž
řešení
našeho
problému závisí nejvíce - od
ministra spravedlnosti, ministra
privatizace a předsedy FNM.
Možná proto, že jsme nepřiložili
známku
na
odpověď.
O
prostředky pro zpracování žaloby
a zastupováni u
Ústavního
soudu bychom museli požádat
naše členy, i když právní

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři
MUDr. Alžběta Gazdiková
MUDr. Přemysl Kunz
RINGWOOD ® 9873 3016
Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.
Po-Pá
8:30-20.00
Sobota
9:00-17.00
Neděle
10:00-13:30
CROYDON ® 9725 7119
3/91-99 Lincoln Rd.
Po-So
9:00-12:00
Po, Út, St. Pá
15:00-17:30
•
•

MOBILE » 018 383 596

Vysílání slovenského rozhlasu každou neděli v 22-00 na 93,1 FM

kancelář, která je ochotna nás
zastupovat, je maximálně skrom
ná.
Jak byste postupovali, kdyby
nebýt úspěšný ani tento způsob
řešení?
Protože Listina lidských práv
a svobod jednoznačně hovoří,
že vlastnictví občanů je nezciziteiné, zdokumentovali bychom
všechny naše snahy včetně
případného rozsudku a požádali
Evropský parlament o přezkou
máni, jak jsou zásady tohoto
významného dokumentu dodržo
vány v naší republice.
Našli
jste
podporu
u
některých politických subjektů v
ČR?
Chtěl bych poděkovat za
podporu všem našim členům,
kteří
trpělivě
čekají
na
spravedlivé rozhodnuti s tím, že
na ně čekám i já a že - pokud
mi zdraví dovolí - budu s
ostatními členy sdružení o tuto
spravedlnost bojovat. Poděkovat
bych chtěl rovněž vedení strany
SD-LSNS, která nám poskytuje
významnou podporu. Protože se
blíží vánoční svátky a čas se
schyluje k začátku nového roku,
chtěl bych nejen našim členům,
ale i našim odpůrcům popřát
jejich příjemné prožití ve zdraví.
Našim odpůrcům pro rok 1996
přeji více "selského rozumu",
protože nejen pragmatismem a
arogancí živ je člověk.
Luděk KINDL

MAZUR CARGO SERVICE
21 Dinnell St. West
Sunshine 3022

Do Čech, na Slovensko
balíčky $ 4-00 I kg
V ceně je započítáno:
• Vyzvednutí u odesílatele
• Doručení do domu
• Pojistka do $ 200-00
• Neomezená váha
Tel: 9363 5132, 9360 4777,
9720 5384,
9792 5580, 9510 8717.
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Ještě o právech emigrantů
BRNO (mau) - Ustavní soud
včera zrušil rozsudek Městského
soudu v Praze, kterým bylo
potvrzeno rozhodnutí Policejního
prezídia ČR z roku 1993 o
odebráni občanského průkazu
pani Mirjaně Pražákové. Dnes
téměř pétasedmdesátiletá Pražá
ková emigrovala po únoru 1948
do jihoamerického Peru. Po
čátkem devadesátých let se vrá
tila do vlasti a společně se svou
sestrou A. Kroftovou uplatnila
restituční
nárok
na
známé
pražské hotely Flora a ALcron.
Obě sestry byly po své
emigraci odsouzeny za opuštění
republiky a byl jim zabaven
majetek. I když byly po návratu
rehabilitovány
a
byly
jim
Obvodním oddělením VB v
Praze
4
vydány
občanské
průkazy, bylo později na základě
protestu prokurátora Policejním
prezidiem ČR rozhodnuto o
jejich odnětí. Důvodem mělo být
to, že po obdržení průkazů se
sestry
vrátily
do
svých
zahraničních bydlišť a nezdr
žovaly se tak, podle názoru
prezidia, v České republice, kde
byly
přihlášeny k
trvalému
pobytu. Rozhodnuti Policejního
prezidia ČR potvrdil v roce 1994
i Městský soud v Praze.
Jak uvedl ve zdůvodnění
nálezu soudce-zpravodaj Vladi
mír Klokočka, porušil obecný
soud tím, že rozhodl ve věci
právně složité bez nařízeni
ústního
jednaní,
právo
stěžovatelky
na
spravedlivý
proces. Ústavní soud vycházel

Advokátní kancelář
i

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

rovněž ze svého nálezu z února
loňského roku, kterým zrušil
rozsudek týkající se odebráni
občanského
průkazu
A.
Kroftové.
Jak
nám
řekla
právní
zástupkyně stěžovatelky, nemá
nález soudu vliv na oprávněnost
restitučního nároku, ale jde o
principiálni otázku. Mezi třemi
restituentkami (z nichž jedna
nikdy neemigrovala) došlo již k
dohodě a
mají
v úmyslu
hotelový provoz, který byl v
obou objektech zastaven v roce
1990, co nejdříve obnovit
Ústavní soud včera také
odročil jednáni ve věci stížnosti
ing
Alexandra
Zvolenského,
bývalého
předního
běžce
středních trati a později i úspěš
ného trenéra, proti rozsudku
Krajského soudu v Českých
Budějovicích. Na jeho základě
byla prohlášena za neplatnou
kupní
smlouva,
podle
níž
Zvolenský a jeho rodina odkou
pila v roce 1976 hájovnu v k. ú
Nová Ves - Zlivice. Kupní cena
byla
podle
názoru
soudu
podhodnocena
oproti
tehdy
platným předpisům. Zvolenského
rodina je nyní podle napadeného
rozsudku povinna hájovnu oproti
vrácení kupní ceny 33 tisic Kč
vyklidit. O odkladu vykonatel
nosti
tohoto
rozsudku
ÚS
nerozhodl.

rr

DRAFTING

IY

RESIDENTIAL

REGISTERED BUILDING
PRACTITIONER, HIA MEMBER

STAVEBNÍ PLÁNY PRO NOVÝ
DŮM. PŘÍSTAVBU ČI GARÁŽ
NAKRESLÍ A OCHOTNÉ PORADÍ

Jana Košková
03 9899 0999
-

441 MIDDLEBOROUGH ROAD
BOX HILL 3128

8

Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW 2030
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Tel: 02 371 8877, Fax: 02 371 9635

VIDEO LIBEAEy
českých a slovenských filmů
v Národním domě

Detektívky, veselohry,
dokumentární filmy, opera I
pohádky pro děti.
Velký výběr filmů na VHS
kazetách v systému PAL.
Půjčovat si můžete v úterky a čtvrtky odpoledne a
vždy, když je Národní dům otevřen.
Poplatek za půjčení jedné kazety je $ 5,- na týden.
Záloha $ 20,- na každou kazetu je návratná.
Bližší informace na tel : 9432 8246

Bylo nám třináct, Ivanovi
možná čtrnáct. Už se pořádně
nepamatuji, ale vím, že to bylo
daleko přes moře od míst, které
nám byly známé, od přátel, od
školy a vůbec od všeho, co
jsme jako třináctiletí v Česku
poznali.
Čekali
jsme
na
něj
u
obchodního oddělení. Jaký asi
bude? Zapadne do naši malé
skupinky, bude s námi mluvit a
chodit do kina, do jaké školy asi
půjde? Je z Brna, někdo namítl.
Byli jsme všichni z Prahy.
Konečně přišel. Vzali jsme ho
do italského klubu, kde se
většina
mládeže
tenkrát

scházela. Byl senzační, povídal
nám jaké je to u nás doma, co
se tam děje a jaké písničky tam
teď běží. Začal
chodit do
anglické školy. V naší malé
skupince jsme všichni prožili
plno pěkných chvil. Někdy jsme
se pohádali, ale ne na dlouho.
Chodili jsme často dohromady a
většinou měli stejné přátele.
Nejdřív odjel Honza, potom
Jirka, Petr a já, a on zůstal.
Přišel se rozloučit. Už nikdy
neuvidím jeho, ani ty ostatní.
Bylo nám dvacet. Už si
pořádně nepamatuji, ale vím, že
to bylo daleko přes moře od
míst, které nám byly známé, od
přátel, od školy a vůbec od
všeho, co jsme jako dvacetiletí v
Africké zemi poznali.
Čekala jsem na něj na letišti.

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)
M.L.Arch.(Melbourne)

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787.

Oštiepok, Biely syr,
Parenica, Bryndza,
Sladký syr, Korbáčiky
Tradiční recepty
Objednávky:
Irena Votavová a dcery
Tel.: 9878 9254
Jak se asi změnil za těch pár
let, co jsme se neviděli?
Budeme si ještě rozumět, kde
bude bydlet, co tu bude dělat?
Konečně přišel. Nezměnil se
vůbec, jen vlasy si česal jinak.
Setkávali jsme se často a vždy
měl o čem povídat a na co
vzpomínat.
Pak jsem odjela. Cestou k
letadlu jsem se otočila a on tam
ještě stál a mával. Už ho nikdy
neuvidím, odlétám daleko.
Bylo nám asi třicet pět. Už si
pořádně nepamatuji, ale vím, že
to bylo daleko přes moře od
míst, které nám byly známé, od
přátel, od života, který jsme jako
třicetipětiletí v Afrických zemích
prožili.
Čekala jsem na něj na letišti.
Jak se asi změnil za těch pár let

COOL

ZONE

REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce, prodej chladících
zařízení
Petr V. Kubásek
Tel: 9587 1488, Fax: 9587 3754
Mob: 018 994 238

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou vítáni
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Nomura. Ekonomický
mi odborníky v ČR
však byly tyto závěry
odmítnuty jako přinej
menším unáhlené.
Analytici
Nomury
odhadli
deficit
běžné
v sobotu 17. února
ho účtu v roce 1995
v 8 hod. večer
nejméně na 1,3 mi
liardy dolarů, neboť mj.
V Národním domě,
kvůli
přetrvávající níz
497 Queensberry Street,
ké exportní schopnosti
North Melbourne.
české ekonomiky ry
chle
roste
pasivní
První australské turné
saldo obchodní bilan
známého písničkáře.
ce. Jen za loňský rok
se
tento
schodek
Vystoupení zahrnuje písničky
vyšplhal na nejméně
a historky z pětadvacetileté
čtyřnásobek původních
odhadů,
které
se
tvorby tohoto umělce.
pohybovaly kolem 20
Místa je nutné si objednat na tel: 9874 5085 nebo 9870 6489
miliard Kč a letos by
měl
už
přesáhnout
Vstupné jednotné $ 15,vysoko 100 miliard Kč.
Stolová úprava, lehké občerstvení. Pití u baru.
Čeští politici se tak
co jsme se neviděli? Budeme si
podle Nomury vmanévrovali do
ještě rozumět, kde bude bydlet,
pasti, neboť navzdory meziná
má tu práci?
rodně
uznávanému
renomé
Konečně tak, jak už předtím
české
vlády
jako
nejrychlejši
a
Svobodné slovo
přišel. Zase nezměněný.
LONDÝN/PRAHA (mfš, č) - nejukázněnějši reformátorky ve
Jen jsme starší a trochu
východní Evropě, nebyly záro
Devalvaci české koruny o 20
zmohutnělí, ale jsme přátelé jako
procent po červnových parla veň učiněny potřebné kroky
tehdy když nám bylo třináct.
vedoucí k rychlé restrukturalizaci
mentních volbách předpověděl
Eva Jahodová
průmyslu, aby se přiměřeně
ve své studii výzkumný institut
zlepšila
produktivita.
londýnského bankovního domu
Navíc
politika
stálého
směnného kursu koruny přijatá v
roce 1991, která sice snížila
BAYWATER PET SHOP Telefon: 9729 6284
inflaci a velkou měrou přispěla k
747 Mountain Hwy., Bayswater 3153
prestiži vlády doma i v zahraničí,
=> čerstvé maso a sekaná (pet food)
se v současnosti již stala přítěží
=> široký výběr zboží
zdravého měnového vývoje Z
=> akvárium
toho všeho vyšel kontroverzní
=> otevřeno I v neděli (11,00 - 14,00)
závěr,
že
revalvace
již
=> mluvíme česky nebo slovensky
pokračování na str 11

RECITAL

Wabiho Daňka

Stabilita
české koruny

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

PODNÁJEM
Slušný mladý muž hledá
podnájem v jihovýchodní
části Melbourne

Tel: 9555 3694
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Bude
EMV
létni?
Tyto
řádky
nemají
nic
společného s ptáky čeledě
kasuárovitých, mezi které také
řadíme australské pštrosy emu

Velkou neznámou je ale EMU European
Monetary
Union
připravující společnou
měnu
nejprve
pro
Německo,
Rakousko, Benelux, Irsko a
snad Francii, později se má
připojit
Itálie,
Španělsko,
Portugalsko, Švédsko a Finsko,
euroskeptikové si nejsou jisti
Velkou Británií a Dánskem. Nás
to samozřejmě zajímá. EMU je
pod křídlem Evropské unie a
Česká
republika
usiluje
o
členství v této organizaci. Je

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

Ivan Zachar, majitel
199 Moray Street, South
Melbourne

Telefon: 9699 9052

Každý čtvrtek odpoledne - káva a zákusek s penzisty

pravděpodobné, že bude v
blízké
budoucnosti do jejího
svazku
přijata
spolu
se
Slovenskem, Polskem, Maďar
skem,
Litvou,
Lotyšskem a
Estonskem. Vede nás to
k
zamyšlení, na jedné straně svět
spěje
k
politicko-geografické
integraci,
na
druhé
straně
nacionalistické vášně vedou k
rozbíjení
států
jako
bylo
Československo,
Jugoslávie
nebo Sovětský svaz.
OECD - Organizace pro
hospodářskou
spolupráci
a
rozvoj
sdružuje
nyní
26
členských států, jsou to jednak
všechny- západoevropské země
a dále I Austrálie, Nový zéland,
Japonsko, Kanada a USA, od
prosince m.r. Česká republika.
Je
první
postkomunistickou
zemi,
která
byla
do
této
autoritativní
organizace
se
sídlem v Paříži přijata. Byla
vyzvána, aby vstoupila do tohoto
"klubu
nejvyspělejšich
zemi
světa". Nemálo se tak zvýší
prestiž České republiky a dojde
k využiti odborné informační sítě
OECD. Důležité je také udžování
privilegovaných
vztahů
mezi
vyspělými státy s pluralitním
demokratickým zřízením a tržní
ekonomikou. Nejsem daleko od
pravdy zjištěním, že díky tomuto
byly
např.
zrušeny
vízové
poplatky cestujících z Austrálie
do České republiky a naopak.
Za smutnou zmínku stojí
okolnost, že před přijetím ČR do
OECD
anonymní
odesilatel

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

IVO NOVAK
24 HODINOVÁ SLUŽBA
03 9701 2117
MOBILE: 015 369 211

zřejmě českého původu a snad
žijící mimo republiku rozesílal po
světě dopisy, které po doplněni
jména a adresy jednotlivých a
stejně nenávistných odesílatelů
měly být zaslány předsednictvu
OEČD v Paříži. Tento pamflet
požadoval, aby Česká republika
nebyla
do
této
organizace
přijata,
protože
porušuje

Toto
soptění
nepochybně
motivované zlobou někoho, kdo
nedostal vysoký úřad po roce
1989 anebo kus lesa
po
kmotrovy, se rozkládalo na více
než
třech
strojopisných
stránkách a jasně prozrazovalo,
že ti, kteří je koncipovali a
rozšiřovali, hystericky a bigotné
se pokoušejí udělat z České
republiky terč nenávisti. Ať již
jde o kohokoliv, tato individua se
takovým jedovatým plivnutím
vyřadila
ze
společenství
slušných Čechů a pozitivně
myslících lidi vůbec.
V. Donát

Luboš KALA
umělecký kovář
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__

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!

S hlubokým zármutkem oznamujeme všem přátelům, že
tnás na vždy opustil

• Václav (Joe) Zídek
zemřel po krátké nemoci 28 prosince 1995
ve věku 63 let
Rodina Kubátova, Zlatých a Sudovic

Leden 1996
Seznam dárců za prosinec
bude otištěn v příštím čísle. Paní
jednatelka je na zasloužené
dovolené.
Silvestrovská zábava se
zvláště vydařila. Zásluhu na
jejím úspěchu mají dobrovolníci,
kteří věnovali svůj čas a práci
naší komunitě. V kuchyni se
vyznamenali Jarda Křepčík a
Milan
Kruntorád.
Na kuleč
níkovém stole bylo více než 70
kg různého masa, navíc saláty,
ruská vejce a další pochoutky.
Korunou byla kytice vyřezaná
Joe Jilichem z různých druhů
zelenin.
Tombola byla zvlášť bohatá.
První cenu, letenku SingapurPraha-Singapur, věnovanou Če
skými aeroliniemi vyhrál Ing.
Jaroslav Hlávka, zasloužilý člen
výboru Sokol Melbourne. Dalšími
cenami přispěly firmy českých
obchodníků - Snow SKI, J. Košňar, L. Pergl, Schindler Cakes.
Celková hodnota tomboly byla

vyšší než $ 2500
V sále a za barem darovali
české a slovenské komunitě
svou práci Helena Ligeti, Marta
Krejčí a Danny Puček.
K úspěchu večera přispěla
organizací Slávka Kollárová.
Největší radost ze Silves
trovské zábavy měl pokladník,

kterému po vyplacení účtů zbylo
více než $ 2000.
Člověk míní a jiný člověk
zase mění.
Polská zábava
plánovaná v kalendáři na 24. se
koná
10.
února
a
Disco
plánované na 17. února je
nahrazeno Recitálem Wabiho
Danka.
Pavel Pospíchal

KINO sOKOl
V pátek 9. února v 8 ňod.

KDYBY
TISÍC
KLARINETŮ
Muzikál Suchého a Šlitra z roku 1964.
Hrají:
Suchý, Šlitr, Gott, Pilarová, Matuška, Hegerová a
další hvězdy české hudby šedesátých let.
Vstupné $ 2,Předfilm

dokončení ze str. 9
nepřichází v úvahu, a proto nakonec nezbude nic jiného než korunu devalvovat, a to až o 20 % Od
roku 1991 se česká koruna reálně zhodnotila ve vztahu k americkému dolaru o 78 %, čímž však
pominula ochrana před konkurencí, kterou kdysi nadhodnocená koruna představovala Za této situace
lze problém obchodního deficitu řešit jedině devalvací, neboť jestliže bude vláda nadále prosazovat
politiku stabilního směnného kursu, mohla by se výše inflace vyšvihnout až na 20 %, soudí studie
Nomury. "Nedomnívám se, že by bylo nutné v roce 1996 devalvovat nebo revalvovat českou korunu,"
míní hlavní ekonom Komerční banky K. Janáček. Názor Nomury podle něj vychází z povrchního,
zkresleného pohledu na českou ekonomiku a chybné analýzy faktorů, které stojí za jejím růstem. To,
že se "Nomura unáhlila" míní i Z. Tůma z Patria Finance a pro letošní rok lze podle něj předpokládat
relativný stabilitu české koruny. Jak dále Tůma uvedl, Nomura přeceňuje vliv deficitu běžného účtu,
jenž v ČR není v takovém stavu, aby v krátkém období vedl k devalvaci, natož k devalvaci tak velkého
rozsahu. Tůma i Janáček se ovšem shodli v tom, že ČNB by měla rozšířit kursové pásmo koruny.
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332 Main Road East
ST ALBANS 3021
Tel: (03) 366 9299
-Fax: (03) 364 1167-

$ 1570

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 —

NA HROMNICE

ŠUMAVA

ÚMQtouá yálta&a

18.února

MASOPUSTNÍ

V sobotu 3. února v 7,30 večer

ZÁBAVA

Národní dúm,
497 Queensberry Street, North Melbourne

Hraje STUDIO 4

S

Večeře v horním sále,
vaří Milan (Coca Cola) Kruntorád.
Vstupné $10,- místa si objednejte na
tel: 9744 1691 nebo 9432 8246

ß

Pití u BARU

Oběd se podává v poledne.
Hudba a tanec
začne ve 3 hod.
Hraje Eda Zlatý
a jeho orchestr
ŠUMAVA
Locks Way, Belgrave South
Mel 84.J5
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IF UNDELIVERED, RETURN TO
497 QUEENSBERRY STREET,
NORTH MELBOURNE, VICTORIA 3051

Sokolský List
SOKOL MELBOURNE INCORPORATED
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