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

Olga Havlová
*11.7.1933 f 27.1.1996

březen 1995
paní
Olga Havlová mezi námi
1

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

"...Vyrůstala jsem hlavně na ulici,
byla jsem divoká a
neposlušná.
Neuznávala jsem žádnou autoritu. Četla
jsem co jsem chtěla, chodila na
nepřístupné filmy."
V roce 1956 se seznámila s
Václavem Havlem. Byl o víc než tři roky
mladší. Stalo se v kavárně Slavii, u
pověstného
Kolářova
stolu,
kam
pravidelně chodili Josef Hiršala, Jan
Vladislav, Bohumil Hrabal - všechno
lidé režimem uklízeni do závětří.
Václav Havel o ni řekl: "... Nalezl
jsem v Olze přesně to, co jsem
potřeboval: mentální odpověď na mou
mentální
roztřesenost,
střízlivého
korektora mých potrhlých nápadů,
soukromou oporu
mých veřejných
dobrodružství."
Po Havlově zvolení prezidentem si
Olga Havlová našla své pole působnosti
ve Výboru dobré vůle, dobročinné
organizaci, která vznikla počátkem roku
1990. Byl to její nápad, jehož zárodek
se objevil o mnoho let dřív, v prvních
letech existence Charty77.

vyňato z knihy Pavia Kosatika:
Osm zen z Hradu

LICENCE

TRAVEL AGENCY No:30363

í

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 Napy. Mluvíme slovensky nebo česky.
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Konzulát České republiky, 500 Collins Street , Melbourne 3000
Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

SOKOL MELBOURNE INC.
NATIONAL HOUSE OF CZECHS AND SLOVAKS
497 QUEENSBERRY STREET
NORTH MELBOURNE 3051, AUSTRALIA

TEL: 03 9329 9922, TEL: 03 9432 8246. FAX: 03 9432 8245

North Melbourne, 28. ledna 1996
Vážený pane prezidente,
smutná zpráva se dostala brzo i na druhou stranu zeměkoule.

Není to tak dávno, kdy jste koncem března minulého roku i s paní Havlovou
navštívili Austrálii a přišli jste se podívat také mezi nás - Čechy žijící v
Melbourne Těšili jsme se z Vaší návštěvy a z povzbudivých slov, kterými
jste k nám promluvil Přítomnost Vaší paní v nás budila příjemné a radostné
pocity. Věděli jsme, že je to žena, která v době totality Vám byla oporou a
stála Vám po boku při zvolení do nelehkého prezidentského úřadu.
Vážený pane prezidente, melbournský Sokol Vám upřímně projevuje
hlubokou soustrast. Ujišťujeme Vás, že i v této pro Vás tak zdrcující chvíli
cítíme s Vámi Přesto, že žijeme v jiné zemi, pokládáme se za součást
národa, z kterého jsme vzešli. Spojuje nás se všemi Čechy pouto jednoho
jazyka a touhy po naplnění demokratických ideálů. Odchod Vaší laskavé a
statečné manželky je ztráta nejen Vaše, je to také ztráta pro Českou
republiku a svobodumílujici občany celého světa.

Za všechny Čechy v Melbourne.

z; /7 z
Pavel Pospíchal,
starosta,
Sokol Melbourne

‘Nacionálni
šovinismus ?
Konečně skončila nechutná
sága kolem Gerda Albrechta,
který před 2 roky podepsal pěti
letý kontrakt s Českou filhar
monií a stal se jejím hlavním
dirigentem. Nyní rezignoval. Od
prvního dne jeho působení v
Praze, kam zajížděl z Ham
burku, kde je šéfem jak místního
symfonického orchetru tak ope
ry, bylo jeho řízení ČF předmě
tem sporů. Část členů ČF a ve
řejnosti byla s Albrechtovým
jmenováním řídit nejlepší české
hudební těleso spokojena, měl
zesílit zájem o ČF v západním
světě a tak zvýšit spolupráci
zejména
s
německým
a
japonským průmyslem výroby
gramofonových desek-disků, což
vedlo k podstatnému zvýšeni
valutových příjmů členů ČF.
Ostatní zastávali názor,
že
během stoleté existence České
filharmonie v jejím čele nikdy
nestál cizinec, když v domácím
hudebním životě se vždy našel
jedinec, který byl schopen tuto
funkci
zastávat.
Vzpomeňte
Talicha, Ančerla, Neumana či

Spojte se s našimi cestovními kancelářemi
nebo volejte přímo

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

7I77?L/A/E5

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

EVA SILT A - SITEOVA
Česká herečka
známá v Austrálii
jako Mrs Petrov
vás zve na představení
humorných příběhů italského autora

ALDY NIKOLAJE

SVATBA S KAMENY
30. BŘEZNA 1996 VE 20,00 V NÁRODNÍM DOMĚ

Vstupné S 15,-sleva S 10,-

Prosíme vás, abyste
si laskavé rezervovali
vstupenky u P. Pospíchá
na čísle: 9432 S246
Národní dúm,
497 Queensberry Street
North Melbourne
Košlera. Dnes na této úrovni stojí
Bělohlávek, Pešek, Mácal a snad
I další.
Kauza
České
filharmonie
dospěla k vrcholu trapnosti a
ostudy. Podíl viny má šéfdirigent,
orchestr I jeho správa, sdělovací
prostředky, domácí I cizozemská
hudební obec a nakonec I státní
úřady a dokonce
I
vládní
představitelé. To všechno vedlo

Vyučujeme hře na klavír
děti od pěti let I dospělé.
Používáme moderní australské a
americké školy.
Metodika vychází z postupů
užívaných na nejlepších hudebních
školách v Praze.
Podle vašeho přání připravíme
žáky na na zkoušky A.M.E.B.
Můžeme také hrát české písně a
skladby.

Marie Baumová tel. 9562 1148

ke
krizi
uvnitř
orchestru.
Atmosféra
začala
houstnout
zvláště po předloňské "aféře
Vatikán", kdy Albrecht odmítl
nabídku, aby Česká filharmonie
koncertovala ve Vatikánu u
příležitosti vzájemného uznání
státu Izrael a Vatikánu. Albrecht
byl
obviněn,
že
poškozuje
reputaci České republiky. Napětí,
které vzniklo z této okolnosti,
někdy nezmizelo, měnila se jen
témata. Spory mezi ředitelem
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CF L. Kantorem a šéfdirigentem
Albrechtem pak ministr kultury P.
Tigrid
ukončil
Kantorovým
odvoláním. Do sporu promluvil I
prezident V. Havel, který se
stavěl na stranu českosti našeho
předního a ve světě proslave
ného orchestru.
Německý tisk začal uveřej
ňovat útočné články s Albrech
tovými citáty o "nepřátelské,
šovinistické kampani proti ně
meckému muzikantovi v Praze".
Ministr Tigrid jmenoval nového
ředitele ČF a s Albrechtem
uzavřel gentlemanskou dohodu,
aby přestaly výpady, že je obětí
českého nacionalismu a praž
ského provincialismu.
Hudbymilovná veřejnost a pak
I samotní členové ČF začali
zvažovat Albrechtův umělecký
přínos,
prezident
Havel
zapochyboval o umělecké kvalitě
ČF pod Albrechtovým vedením,
což dirigent označil za urážku.
Tyto
pochybnosti
vznikly
zejména po sporném provedení
Dvořákovy symfonie Z nového
světa na jejím jubilejním koncertě
v
Praze
začátkem
ledna,
změněném přístupu k provedení
např. Smetanovy Vltavy, která je
tak blízká srdci každého Čecha,
nepříliš úspěšný nedávný zájezd
ČF do Španělska a odmítnutí
japonské firmy, která nepřijala
ani jednu symfonickou báseň Mé
vlasti v Albrechtově podání.
Členové orchestru prohlásili, že
šéfdirigent nebyl dobře připraven.
Toto všechno pak vedlo k
tomu, že Česká filharmonie bude
mít nového dirigenta.
V. Donát

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

Tel: 06 290 1386, Fax: 06 290 0006

trojského
koně,
odplata režimu však
byla krutá. Komu
nistická propaganda
vyložila
papežův
Církev zapírá ty, kteří v jejím jménu
dekret jako vyhláše
za komunismu trpěli
ní války. Církev byla
Petr Holub, RESPEKT 52 Prosinec 1995
spoutána- zákony o
státním dozoru a do
dvou let se v kriminálech a
Jaký význam pro přežití katolické
pracovních táborech ocitli všichni
víry pod komunistickým útlakem
mniši, naprostá většina biskupů a
měla tajná víra a jakou kolaborace s
stovky
kněží.
komunisty? Na tyto - v mnohém
Jak známo, nové kněze - bez
zásadní - otázky dodnes mezi
českými katolíky neexistuje
obecně přijatelná odpověď.
Pod vedením kardinála Vlka
jako by dodnes pociťovali
nepřekonatelný ostych před
otevřenou diskusí na téma
minulých padesáti let. Že jde
přitom o "výbušný poměr",
dokazuje stále ostřejší spor,
který se čas od času do
stane I na stránky celo
státních deníků: biskupská
konference označuje kněze a
biskupy někdejší tajné církve
za "neplatně vysvěcené", a
představitelé podzemní církve
zase naopak viditelně opo
nichž církvi hrozí vymření - mohou
vrhují členy nejvyššího kléru pro
světit jedině biskupové. Proto Řím v
jejich dávné kompromisy s KSČ.
roce 1949 doporučil vysvětit v
Horlivost se nevyplácí
Československu tajné biskupy: šest
K pochopeni celé věci je třeba
z nich ale bylo záhy zatčeno. (Karel
připomenout několik historických
Otčenášek a Ladislav Hlad dostali
faktů. Formálně vše začalo v čer
po 10 letech vězení, Ján Korec 7
venci 1949, kdy papež Pius XII.
let, Peter Dubovský 6 let vězení a
vyhlásil klatbu proti každému, kdo
Kajetán
Matoušek a
František
spolupracuje s komunisty. Tehdejší
Tomášek byli donuceni slíbit, že
českoslovenští
biskupové
pod
nebudou vykonávat svou funkci.)
vedením pražského arcibiskupa Jo
Sedmý (Pavol Hnilica) utekl před
sefa Berana vzali jeho slova vážně
StB do Říma. Fiasko vatikánské
a pod hrozbou exkomunikace za
politiky v Československu pak už
kázali věřícím účast v kolaborantské
jen podtrhl vývoj v Polsku a
organizaci katolická akce. Tím sice
Maďarsku, kde biskupové nebrali
úspěšně
zlikvidovali
církevního

kříž ve skříni

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

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

pokyny z Říma až tak doslova a s
komunisty vyjednali řadu později
užitečných kompromisu. Vatikán tak
dnes může jen těžko popřít, že I
díky politice Pia XII. byli komunisty
ve
střední
Evropě
nejvíce
pronásledováni právě zdejší katolíci.

Východní politika
Zásadově protikomunistické sta
novisko by se dalo respektovat,
kdyby v polovině padesátých let
Vatikán prudce nezměnil kurs. Tzv.
východní politika, k níž se přiklonil v
polovině
pade-sátých let, totiž
nebyla
ničím jiným
než
snahou o kompromis s vlád
noucí komunistickou garnitu
rou. Paradoxně právě v
Československu však byla
dlouho neúspěšná. Zdejší
komunisté žádný kompromis
nepotřebovali, a tak teprve v
roce 1965 přijíždí do Prahy
papežův vyslanec Agostino
Casaroli (pozdější kardinál),
který odtud z domácího
vězení odvezl do Říma pro
obě strany nepohodlného
arcibiskupa Berana. Dalším
viditelným výsledkem jeho
mise
pak
bylo
oficiální
jmenování umírněného Františka
Tomáška
pražským
biskupem.
Vatikán ovšem současně živil I linii
odporu a v roce 1967 dal souhlas k
vysvěcení tajného biskupa Jana
Blahy z Brna. Teprve během
husákovské normalizace definitivně
převážila cesta kompromisu V roce
1973 se Vatikán s komunisty dohodl
na vysvěcení čtyř dalších biskupů tří slovenských a olomouckého

Luboš KALA
umělecký kovář
260 Hadon Road
BALLARAT
Tel: 053 428 898,
Fax:053 4285712
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

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

Tel: 06 290 1516, Fax: 06 290 1755

Pavel a Hana Homolkoví

Čleo ÄOA od roku 1992
Prodej
Sbare Farming
Pojištění

MASÁŽ TĚLA Jan Bohumír Ráž
vám nabízí úplnou nebo částečnou masáž těla kondiční, relaxační a sportovní masáž vás uvolní,
oživí váš krevní oběh, odstraní bolesti uvolněním
svalstva.
Masáž je velice vhodná pro lidi se stereotipním
zaměstnáním sedavým nebo stojovým.

Agistnieot
Poradeu^ká služba

Doprava

PŘÍJEMNÁ JE PRO VŠECHNY
Kontaktujte J. B. Ráže
Pondělí - pátek večer tel: 9584 8592
44 DEVON ST., CHELTENHAM 3192

Rádi zodpovíme vaše dotazy.
Volejte 059 9S3 019
Josefa Vrany.
Takto ponižující
kompromis mimochodem neuzavřel
v žádné ze středoevropských zemí:
Vrana byl (a zůstal I po biskupském
svěcení)
šéfem
kolaborantské
organizace kněží Pacem in terris.
Znechucení českých katolíků nejlépe
Ivana
vystihuje tehdejší
návrh
Jirouse, aby Vrana místo kříže
žehnal srpem a kladivem
Změna přišla s nástupem Jana
Pavla II.,■ > a tak mohl kardinál
Tomášek postupně podpořit domácí
opozici a triumfovat v listopadu 89
oznámením, že končí 40 let útlaku.

Církev zapírá své věrné
Katolická církev, respektive její
vedení očekávalo, že po pádu
komunismu se "utrpení věřících"
promění v "morální obrození národa"
pod patronátem biskupů. Dnes již
možno říci, že se tak nestalo. Je v
tom
I
jistá
dávka
historické
spravedlnosti: češti biskupové se
totiž po listopadu 1989 de fakto

GARANTUJEME
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zřekli těch, kdo za církev skutečně
trpěli.
Kněží, mniši, jeptišky I obyčejní
věřící, kteří uposlechli vyzváni Pia
XII. k boji s komunismem a strávili
značnou* část -svého života v
kriminálech,
po
propuštění
v
šedesátých letech vybudovali tzv.
podzemní církev. Její hlavou a
symbolem se stal tajný biskup Felix
Davídek, který si během patnácti let
ve vězení dobře osvojil pravidla
konspirace. Právě před měsícem ale
oficiální církev
slovy tiskového
mluvčího
biskupské
konference
Miloslava Fialy - jeho aktivitu
odsoudila: " Ilegální biskup Felix
Davídek, veden až patologickým
strachem, chtěl po vpádu sovětských vojsk do tehdejšího Česko
slovenska uchovat kněžství po dobu
tvrdého pronásledování církve, a
proto rozhodl světit ženaté muže, a
dokonce I ženy." Horší slova
odsudku mohla už jen stěží zaznít.

NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY

SPECIAL - CESTY DO EVROPY OD AUD 1420
S ČSA ZA CENY ROKU 95 POUZE DO 13. BŘEZNA

Samozřejmé
dnes
můžeme
podzemní církvi vytýkat, že ne
správně odhadla historický vývoj.
Nicméně faktem je, že tajní kněží
byli - na rozdíl od státem povolené
církve - v době komunistického
temna jedinou spolehlivou adresou
pro zájemce o křesťanské svědectví.
Jako vyhýbání se zásadní diskusi
proto působí spor oficiální hierarchie
s lidmi tajné církve o to, zda byl
Davídek právoplatně vysvěcen na
biskupa. Verze tajných kněží říká, že
jej vysvětil biskup Jan Blaha,
kterého tím pověřil osobně papež
Pavel VI. Vatikán tuto verzi odmítá,
a de facto tak neuznává ani svěcení
asi tří stovek "Davidkových" kněží.
Připomíná to pověstné chození
kolem horké kaše. Minimálně z
konců
I
konec
lidského,
a
teologického hlediska je to ale stav
neudržitelný. Zatímco ti katoličtí
preláti, kteří s komunisty dohodli, a
dokonce podepsali spolupráci s StB,
dnes získávají přední pozice v
duchovní správě, spolehlivým odpůr
cům komunismu církev zakázala
kněžské
povolání,
vykonávat
dědictví
"ilegálního"
Zapřením
biskupa Davidka se tak přihlásila k
linii "povoleného" biskupa Vrány.

Eden Park
Landscaping Services

Bohemia

JŘÁ VEL
Eva Jančíková a Jiří Sedláček
176 Commercial Road, Prahran 3181
Tel: 9510 2474,
Fax: 9510 2482
AH: 9801 2796, Mob: 041 201 6556

Provedu veškerou práci kolem
vašeho domu a zahrady

V. Ambrož Tel: 715 1116

HANDYMAN
TONDA ŠROM
Kompletní domovní
údržba a renovace
Tel: 9701 0207
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21-00 na 93,1 FM
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Jak to bylo na českém
táboře na Šumavě ?
Jednou v neděli, v polovině
ledna vyrostlo u stožáru na
parkovišti
letoviska
Šumava,
stanů jako hub. A už vlála česká
vlajka, pod kterou dvakrát denně
zazněl
zpěv
hymny.
Zprvu
nesměle, jen dva tři spolu s
vedoucím, ale ke konci týdne už
zpívali všichni. Vnímali tu krásu
slov písně Kde domov můj, při
pohledu na krásně udržovaný
kousek země v údolí Belgrave,
kde
opravdu
šumí
Čechy
zasazené bory a borovičky a kde
v sadě, na okraji cest i u kapličky
se tkví květ nejen z jara, ale po
celý rok.
A tak tam vše bylo příjemné a
tak trochu jako v ráji, Navíc,
protože se Pán Bůh laskavě
usmíval
svým
slunečným
pohledem po celý týden, mohl se

pro děti uskutečnit veškerý
program včetně lovení bobříků,
karnevalu, táboráku v kotli s
buřty a kytarou, nočních her
odvahy, disca, závodů v atletice
a plavání.
V kuchyni báječně kraloval
Jarda se svým kuchařským
orchestrem.
Každý z vedoucích ze sebe
vydal, co jen mohl, takže nebylo
divu, že ke konci při nástupu
stáli vedle spokojených dětí už
méně agilní (rozjaření?) vedoucí.
Ale přesto nikdo nelitoval, každý
bal rád, že si děti užily a celý
personál si řekl:
Tak za rok zase nashledanou!!
suvla

Především děkujeme Alence
Semecké, která přes všechny
obavy svolila, aby se dětský
tábor konal. Jistě má nyní radost
jako všichni, kteří tábor prožili, že
se nic zlého nestalo, a že se
dětem umožnil pěkný pobyt v
přírodě.
Díky všem, kteří pomohli.
Nejprve lidem, kteří obětovali
nezištně týden dovolené. Byli to:
Alena Vydrová, Věrka Široká,
Alena Dědková, Jarda Křepčík,
Slávek Nolč, Martina Pražáková,
Zdenka Černá, Lída Takáčová,
Felka Vojtěchová. Pak ještě těm,
kteří zůstali většinu týdne: Petr
Rejda, Jirka Kousal a Petra
Denton.
Také je třeba poděkovat Via-

ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA V AUSTRÁLII
>

\
oznamuje zahájení své pobočky ve Viktorii.
Cílem komory je podporovat oboustranné obchodní styky mezi Viktorií a ČR

Pro další informace či zájem o členství volejte
Paul Lom: 92885454,

Steven Šolin: 97974313,

Bob Hroch: 95342979

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

děně Rejdové, která pomohla
obstarat a dovézt hlavní proviant
a darovala stolní tenis. Paní
Holeinová s rodinou navrhla a
vytiskla diplomy a bobříky. Jana
Košková nachystala a rozmnožila
texty písní. Jirka Kousal zapůjčil
stany a BBQ. Honza Hanka

věnoval atletické vybavení. P.
Novák
zapůjčil
lednici
na
liomonády. Pánové Podolský a
Takáč vymalovali zevnitř I zvenčí
umývárny.
Ještě
mnoho
dalších
nejmenovaných přispělo radou,
napsáním
dopisů,
přihlášek,
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dárky do soutěže apod. včetně
Českého konzulátu a Českých
aerolinií.
Všichni se nějak zasloužili o
dobrý průběh a tak ted děti
mohou vzpomínat na nové české
kamarády, písničky a naší řeč.
suvla

... a stačilo pár okamžiků
patnáct let to vlastně tolik není,
však sotva v pátek odhoukaj
to pomyšlení každýho z nás
svádí,
své tělo sádlem obalený
napasovat do maskáčů z mládí.
Léta krásy nepridaj
a nevyléčí naše ztuhlý klouby,
jen v uších pořád zvoní blues
co na mítinách jazzman vítr
troubí.

Vůbec ne zasmušilý
Wabi Daněk
v Národním domě
Ocenění kulturní hodnoty vy
stoupení Wabiho Daňka nechám
povolanějším. Stačí jen říct, že
tak dobře jsme se již dlouho
nepobavili.
Od
balad,
které
kritizují nedostatky dnešní České
republiky až po povídání o

Wabiho stylu lyžování, který
spočívá ve vytváření živelných
pohrom.Takový byl obsah dvou
hodinové show, která se zdála
být všem přítomným příliš krátká.
Naše
opakované
žádosti
o
přídavek byly odměněny pouhými
třemi písničkami.
Přes tento nedostatek, pova
žuji tvůrce veršů, určených lidem
mezi mládím a smrtí, za soul
mate:

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, Brynza

Tradiční recepty
horských bačů

Objednávky:
Irena Votavová a dcery
Tel.: 9878 9254

COOL

ZONE

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

8 Bfvart

Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW 2030

Tel: 02 371 8877, Fax: 02 371 9635

Úvaha

2.

právníka

3.

o účelnosti závěti.
JUDr Milan KANTOR
Přesto,
že
zasvěcujeme
téměř celý svůj život
na
vytváření majetku, nejsou mnozí
z nás ochotni se zamyslet, co se
stane po naší smrti. To málo, co
můžeme ovlivnit, je zajištění naší
pozůstalosti
těm,
kteří
si
zasluhují podíl našeho dědictví,
aby jim to ulehčilo život. Stojí
tedy za to obětovat několik
okamžiků a rozvážit, jak a komu
co odkázat.
Dědický nárok vzniká buď
příbuzenským
vztahem,
tedy
děděním intestátním (posloupnost
podle zákona), anebo děděním
dle závěti, tedy testamentárním
nárokem na celý nebo částečný
podíl vyjádřený v poslední vůli.
Je však výhodné si pořídit
závět; nebot spoléhání se na
zákonné rozdělení nemusí být
uspokojující. Nepříznivou roli totiž
mohou hrát například:
1. Zákon rozděluje dědictví bez
možnosti jakékoliv obměny,
bez ohledu na naše osobní
záměry. Rozsah zákonné
posloupnosti vám může být
nepřijatelný a dokonce se

4.

5.

6.

7.

vám
může
zdát
protismyslný.
Vaše děti nebo jiné nedos
pělé osoby,
které snad
opatrujete, nebudou chráně
ny tak, jak si přejete.
Nezpůsobilým členům vaší
rodiny může být - podle
vašeho názoru - ukřivděno.
Vaše dědictví může být
spravováno osobou, která
vás třeba neznala a kterou
byste neradi nechali rozho
dovat o věcech z dědického
titulu.
Procedury, ve spojitosti s
intestátními záležitostmi, jsou
zdlouhavé a výlohy na právní
poplatky podstatně vysoké.
Peněžní ztráta může být
nesrovnatelně vyšší než s
uplatněním záměrů vyjádře
ných v závěti.
Soudně určenému vykona
vateli zákonné posloupnosti
připadá nárok na remuneraci,
stejně
jako
vykonavateli
poslední vůle. Vykonavatel
se jenom zřídka vzdává
remunerace, na rozdíl od
vykonavatele poslední vůle,
obzvlášť když je také jme
nován jako jeden z dědiců.
V
případě,
že
mrtvý
nezanechává vůbec žádné
legální dědice, nastává po
vyčerpání všech procedu
rálních kroků tzv. ODÚMRŤ.
Odúmrt je právní opatření,
jenž umožňuje, že stát (v
konkrétním
případě
stát

IBM

MARTIN VÁŇA

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

ACCOUNTANT

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

Vladimír Kolář 89836 0440
Mobile: 015 318 152

9 Sackville Street
Heidelberg Heights 3081
Komerční Ing. M. Váňa
nabízí účetní a daňové služby
v Melbourne a okolí.

BH: »873 0211
AU: »45» 4312
FAX: »459 4312

Viktorie) může nabýt majetek
zemřelého.
Nejdříve však
státní
úřad
"The
State
Trustee" zpeněží veškerý
majetek, zaplatí dluhy pozů
stalosti, zbytek pak investuje
ve jménu zemřelého. Úřad
inzeruje jméno a adresu
zemřelého, jakož i peněžní
hodnotu
pozůstalosti,
ve
snaze se dopátrat právoplat
ných dědiců. Zřejmě české
jméno zemřelého může být
nápomocné. Z vlastní advo
kátní praxe vím, že ve
spolupráci s právníky v Čes
ké republice se nám něko
likrát podařilo vypátrat dědi
ce, kteří o zdejší existenci
zemřelého neměli ani potu
chy a on o nich možná také
ne. Když se touto cestou
nenajde žádný oprávněný
dědic, nastane odúmrt. Jistě
by bylo lépe, kdyby takové
případy
nenastávaly
a
majetek byl závětí určen ve
prospěch Národního domu
nebo obdobné organizace,
než aby zmizel ve státní
pokladně!

PRAGUE CAKES
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

Manufacturers of Precision
Industrial Diamond Tools.
14 Shearson Crescent
MENTONE VIC 3194
Phone: 9584 5566
Fax: 9583 9339

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

Nedoporučuji, aby se kdokoliv
bez pomoci právníka pokusil
sepsat vlastní závět. Kromě
obligátních formalit, týkajících se
svědků a vykonání poslední vůle,
je v závětích připravených práv
níky
používána
terminologie
soudně významově upřesněná,
což umožňuje vykonavatelům a
správcům pozůstalosti přesně
dodržovat úmysly zůstavitelů. Je
pravda, že způsob vyjadřování a
nezvyklá slova a zvláštní slovní
vazby mohou laikovi připadat
jako
zbytečně
vyu měl kovaná
právní hatýrka. Věřte mi však, že
tomu tak není.
Ještě bych chtěl čtenáře
upozornit na některá pravidla,
zdejších závětí:
Zůstavitel může závět kdykoliv
zrušit
buď
zničením
nebo
sepsáním nové platné závěti.
Poslední vůle,
vyhotovená
před svatbou je po uzavření
sňatku neplatná (s výjimkou
případů, kdy budoucí manžel
nebo manželka a nastávající
svatba jsou v závěti uvedeny).
Naopak tomu je v případě
rozvodu a tady pozor! Rozvod
sám o sobě nikterak nenarušuje
platnost existující poslední vůle,
kterou jste možná pořídili před
léty a na níž jste třeba I
zapomněli!

STAMPS & COINS

Mimo předcházející situace
nic však nemění na skutečnosti,
že závět poskytuje jedinou cestu,
aby po vaši smrti byl váš
majetek spravován a rozdělen
podle vašeho přání.

JUDr Milan Kantor je Honorami
konzul České republiky s dlouho
letou právní praxí v Melbourne.

dovolte mně, abych u Vás
zaregistroval
protest
ohledně
Silvestrovské zábavy. Po dlou
hých letech jsem se těšil, že se
zase
po
našem
pobavím.
Bohužel musím vás upozornit na
následující nedostatky.
1. Vstupné: Hned jak jsem
vešel do dveří, požádal jsem
ze soukromých důvodů paní,
která vybírala vstupné, o
slevu. Bylo mně řečeno,
abych
šel
na
městské

Peter Strich

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.
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

náměstí, že tam se oslavuje
Silvestr zdarma.
2. Jídlo: Malý výběr v Buffetu.
Nebyly lobstry ani krevetky,
nebyl uzený losos ani pstruzi
a
úhoři.
Scházely
též
slepičky, kachny, vepřová
pečeně, nebyla ani ruská
vejce ani kaviár. Ze salátů
nebyl Cézar, Waldorf, ani
žádné chutné italské sáláty,
které jsou
u
nás
tak
populární. Když jsem na to
upozornil toho pána v bílém
plášti, řekl mi: "Jděte do
hajzlu, a nedělejte na mne
Hogo Fogo, doma jste žral
vařené brambory se šlupkou
a tu chcete dělat chytrého".
To, co k tomu ještě přidal, se
nedá opakovat.
3. Hudba:
Přišli se
mnou
přátelé ze Skotska, Konga a
Filipín. Vaši muzikanti neza
hrali ani jeden kousek z těch
to zemí, přestože dobře vě
děli, že tam tato návštěva
bude.
4. Tombola: Koupil jsem pro
celý stůl jeden lístek a vyhrál
jsem
malou
bonboniéru.
Místo, aby ten můj lístek byl
dán zpět do košíku, byl
hozen na podlahu, takže
jsem již neměl příležitost
vyhrát jiné ceny.

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři

tel: 03 9661 2945
•
•
•
•
•
•
•

vart 9

•
•

MUDr. Alžběta Gazdíková
MUDr. Přemysl Kunz
RINGWOOD S 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 a 9725 7119
3/91-99 Lincoln Rd.
Po-So
9:00-12:00
Po, Út, St, Pá
15:00-17:30

MOBILE a 018 383 596

Každý čtvrtek odpoledne - káva a zákusek s penzisty

5. Bar: Nebylo žádné západo
nebo
jihoaustralské
pivo,
nebylo ani pivo z Tasmánie.
Slečna, která obsluhovala u
našeho stolu, sbírala prázdné
lahve, aniž by se nás optala,
zdali si je nechceme vzít
domů přesto, že jsme si je z
domu přinesli.
Doufám, pane starosto, že
tyto body vezmete na vědomí a
upravíte příštího Silvestra tak, jak
má být, abych si již nikdy
nemusel stěžovat

NEKECEJ POŘAD A UKAŽ CO UMÍŠ I
\Kdmir Hcräh

Zvláštního uznání se dostalo
našemu
známému
krajanu,
bývalému členu výboru Sokola a
doposud úspěšnému závodníku
na kole, Ivanu Kolaříkovi.

MAZUR CARGO SERVICE
21 Dinnell St. West
Sunshine 3022
Do Čech, na Slovensko

Ivan, který působí jako ředitel
australského policejního ústavu
pro
etnické
záležitosti,
byl
jmenován
členem
delegace
vedené zástupcem guvernéra
Viktorie, Sirem James Gobbo,
která v březnu odcestuje na 10ti
denní oficiální návštěvu Čínské
lidové republiky.
Za pozornost stojí, že dalším
členem
delegace
českého
původu
je
důstojník
policie
Západní Austrálie, Bob Kučera.
Pětičlená australská delegace
byla pozvána vládou ČLR jejíž
představitelé se v loni zúčastnili
mezinárodní
konference
v
Sydney "Global Cultural Diversity
Conference".
V
rámci
této

balíčky $ 4-00 / 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.

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

konference,
které
se
mimochodem
rovněž
aktivně
zúčastnila bývalá velvyslankyně
ČR v Austrálii Doc. Dr. Jaroslava
David-Moserová (nynější vedoucí
tajemník České komise pro
UNESCO),
pronesl
Ivan
přednášku o policejních službách
v
mnohokulturální
Austrálii.
Přednáška zaujala příslušníky
čínské delegace natolik,
že
následovalo
pozvání
navštívit
Čínu.
Gratulujeme, Ivane, a doufáme,
že si tě tam nechají!
PP

K

DRAFTING
RESIDENTIAL

REGISTERED BUILDING
PRACTITIONER, HIA MEMBER

STAVEBNÍ PLÁNY PRO NOVÝ
DÚM, PŘÍSTAVBU ČI GARÁŽ
NAKRESLÍ A OCHOTNÉ PORADÍ

Jana Košková
03 9899 0999
441 MIDDLEBOROUGH ROAD
BOX HILL 3128

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dům
otevřen. Více než 3500 knih na vybrání. Po přečteni vraťte!
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T.G. Masaryk
Slavnostní oběd a video ze života
prvního prezidenta Československé republiky.
10. března ve 12,00 v Národním domě,
' 497 Queensberry St., N. Melbourne.
Vstup včetně obědu $ 15,-.
Objednávky míst na tel: 9744 1691

Stále více zájemců vyžaduje
informace o možnosti nájmu
Národního
domu
na
různé
rodinné oslavy, jako svatby, 21.
narozeniny, výročí svatby atd.
Základní nájemní podmínky,
které umožňují použití obou sálů,
( až 132 míst ve spodním a 66 v
horním sále), kuchyně, videoprojektoru, osvětlení a zvukového
zařízení jsou: $3,- za osobu,
plus $ 50,- správní poplatek.
Bližší podrobnosti nájmu podá
kterýkoliv člen výboru
nebo
volejte na tel: 9432 8246.
Dary na Sokolský list:
p. Podolský
E. Ubelakerová

S. Noll
J. Matoušek
O. Regner
W. Kempný
J. Maier
D. Plaček
J. a M. Kopecký
Anon.
D. a L. Linčesch
V. a J. Jančar
J. a M. Čech
F. Nový
JUDr. M. Kantor
B. Ulehla
G. Toman
M. a R. Kozel
Z. Šimandlová
L. Nováková
M Sadílková
R. Erbenová
R. Brodecký

BAVSWA I EK PET SHOP

7

10,10,20,20,2,20,10,10,25,25,50,20,130,10,10,30,20,4,12,12,25,-

Telefon: 9729 6284

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

L. Novák
20,J. Dovolil
30,K. Dvořák
10,M. Fojtů
50,p. Skučková
10,E. Volný
20,M. Johalová
20,S. Bělský
25,Na Národní dům:
M. Černá
20,B. a M. Valíš
15,K. a R. Somaia
25,G. a E. Švehla
20,J. a M. Kopecký
10,V. a J. Jančár
25,K. Herman
20,Z. Veselský
20,E. Čimera
25,Ing A. Pichler
50,Všem dárcům děkujeme
J. Kollárová, jednatelka.

encore

T

WABI
DANĚK

o

Ve středu 6. března
v 8,00 večer
uvádí pro příznivce českého filmu v Národním domě
♦ 8. března v 8,00
Jak básníkům chutná život
předfilm
Z manéže Bolka Polívky
♦ 22. března v 8,00
Starci na chmelu
Opakování dokumentu ČT o
předfilm
JUDr Andělovi a majetkových
právech emigrantů
Vstupné $ 2,- lehké občerstveni.

s

na závěr velmi
úspěšného australského
turné vystoupí

Wabi Daněk
ještě jednou
v Národním domě.

Vstupné $ 10,Místa je nutné objednat
předem na tel:

03 9874 5085,
03 9870 6489
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Ä SAFEWAY TRAVEL3*

JHLagent for LUFTHANSA, LAUDA AIR, ČSA^
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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 —

JOSEFSKÁ ZÁBAVA
V sobotu 2. března v 7,30 večer
Národní dům, 497 Queensberry Street, North Melbourne

Hraje STUDIO 4
Večeře v horním sále.

Vstupné $10,- místa si objednejte na
tel: 9744 1691 nebo 9432 8246
Pití u BARU
SOKOL MELBOURNE 497 QUEENSBERRY ST., NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051 PH: 329 9922
IF UNDELIVERED, RETURN TO
497 QUEENSBERRY STREET,
NORTH MELBOURNE, VICTORIA 3051

Sokolský List
SOKOL MELBOURNE INCORPORATED
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