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Prvé kolo
prezidentských volieb
BRATISLAVA (SME - sp) Výsledky prvého kola historick
ých volieb prezidenta v pod
state potvrdili, ze rozloženie sil
súčasnej koalície a opozície je
obrazom výsledkov jesenných
parlamentných volieb. „Kto dú
fal, ze prezidentské volby budú
prílezitostou, aby bol V. Meciar
delegitimovaný, teda, aby sa
mu jasne ukázala červená, to
sa v politickom zmysle nestalo.
Môže dalej fungovat ako
predseda HZDS. Nestalo sa
však ani to, v co V. Meciar
dúfal, ze nespokojnost je taká
velká, ze ludia si želajú zmenu
vlády,“ povedal v rozhovore pre
SME sociológ Vladimír Krivý. V
prvom kole volieb získali na
jväčšiu podporu Rudolf Schuster a Vladimír Meciar, ktorí pos
tupujú do druhého kola volieb.
Vzhladom na to, ze žiadny z
kandidátov nezískal v prvom
kole nadpolovičnú väčšinu
hlasov oprávnených voličov, o
dva týždne v sobotu 29. mája
sa uskutoční druhé kolo volieb.

LIDSKOST
A ZÁKONNOST
V minulém Kvartu jsme četli
o ozbrojené intervenci v Srbsku
a spojitosti s českým národem.
Otázka, kterou mám na mysli,
nebyla v článku diskutována,
věnuji ji tedy několik řádků.
Otázka zní: může válka za
lidská práva narušit všeobecně
uznaná práva? NATO odůvod
ňuje operace na Balkáně huma
nitním posláním, jsou ale tyto
akce legální a morálně opráv
něné ?
Charta Spojených národů
dovoluje použití síly v sebe
obraně, tento argument ale v
Srbsku zřejmě neplatí. Rada
bezpečnosti OSN může auto
rizovat použití síly, k tomu
ovšem za dané situace ne
dojde, protože jak Rusko tak
Čína s tím nebudou souhlasit.
Takže oprávněnost ozbrojené
intervence proti Jugoslávii spo
čívá na nesnadném a velmi
diskutovaném principu huma
nitární pomoci. NATO se do
volává toho, že násilí, ukrut
nosti a zvěrstva vyvolávají
nutnost, aby i vnější síly za
kročily se zbraní v ruce k
zabránění ještě většího zla.
Tento názor není nový,
Francouzi již v minulém století

vojensky zakročili v Libanonu,
aby zastavili masakry na kře
sťanech. Složitost světa ve
dvacátém století však toto
lidské svědomí nemálo kom
plikuje. Vzpomeňme si, jak
před téměř třiceti lety indická
armáda okupovala východní
Pákistán, dnešní Bangladéš, po
nábožensky motivovaném vra
ždění ve velkém měřítku. O
několik roků později pak Viet
nam pronikl do Kambodže, aby
zabránil další vražedné činnosti
Pol Pota. Tanzanie poslala svo
ji armádu do Ugandy, když
diktátora Idi Amina stihl amok.
Každá z těchto intervencí
jednoho státu proti druhému
byla veřejně kritizovaná někte
rými složkami na mezinárod
ním fóru, ale většinou byla
soukromě nejen schvalována,
ale i chválena. Takový huma
nitní zákrok je v podstatě z
hlediska legality nepřijatelný,
morálně ale oprávněný. Takové
akce se nedají legalizovat, aby
nedošlo k záplavě protestů
založených na zásadě ne
vměšování. Většina států dnes
ale uznává, že v oprávněných
případech je ozbrojená inter
vence možná.
Ochrana lidských práv je
pevně zakotvena v chartě
Spojených národů, což se
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Za prezidenta republiky bude v
druhom kole zvolený kandidát,
ktorý získa väčšinu hlasov zú
častnených voličov. Podlá ofi
ciálnych výsledkov sa na prvom
kole zúčastnilo 73,89 % voličov.
Z poctu zúčastnených voličov
najviac hlasov získal Rudolf
Schuster - 47,37 %, Vladimír
Meciar 37,23 %,
Magda
Vášáryová 6,60 %, Ivan Mjartan
3,59 %, Ján Slota 2,50 %, Boris
Žala 1 %, Juraj Švec 0,81 %,
Juraj Lazarcík 0,52 % a Ján
Demikát 0,15 %. Michal Kováč
sa tri dni pred volbami prezi
denta kandidatúry vzdal, na

priek tomu mu vyslovilo dôveru
5425 občanov. Na hlasovacom
lístku bolo totiž jeho meno tiež
uvedené. Z celkového poctu
oprávnených voličov získal R.
Schuster 34,58 %, druhý v pordí
V. Meciar 27,18 % hlasov
oprávnených voličov. Najväčšia
úcast v prvom kole prezi
dentských voiieb bola v okrese
Tvrdošín, kde podlá údajov
Štatistického úradu SR k voleb
ným urnám prišlo 82,35 %
oprávnených voličov. Naopak v
okrese Skalica bola úcast len
61,36 %. Z celkového poctu 79
okresov V. Meciar zvítazil v 40

okresoch a R. Schuster v 39
okresoch. Najvyššiu podporu
90,68 % dosiahol R. Schuster v
okrese Dunajská Streda a na
jnižšiu v okrese Čadca 14,36 %.
Vysokej podpore nad 70 % sa
R. Schuster teší v Košiciach.
Kandidáta HZDS V. Meciara
podporilo najviac voličov v
okrese Čadca 74,01 %, dalej v
okrese Kysucké Nové Mesto
71,11 %, v okrese Bytča 67,44
% a v okrese Púchov 62,56 %.
Tretia v poradí M. Vášáryová
dosiahla najväčšiu podporu v
Bratislave a na Záhorí.
17/5/99 sme

může dostat do konfliktu se
zmíněnou zásadou nevměšo
vání.
Vzpomeňme si
na
precedenty: OSN neschvalova
la ochranu uprchlíků v sever
ním Iraku v roce 1991, po
dobné stanovisko zaujala k
ozbrojené intervenci v západní
Africe k zabránění hromadného
vraždění v Libérii, vzpomeňme
si na Nigérii a zvěrstva
motivovaná kmenovou nená
vistí. Všeobecně ale akce ve
doucí k zastavení těchto ukrut
ností byly posuzovány kladně.
Americký prezident se dokonce
nedávno omluvil za to, že
aktivně nezakročil, aby zabránil

genocidě ve Rwandě.
Evropa a Spojené státy
se konečně rozhodly, že musí
zaujmout pevné morální sta
novisko a pokud bude nutné,
zakročit ozbrojenou mocí. Dří
vější akce vedoucí k zastavení
ukrutností byly vesměs úspěš
né. Samozřejmě vojenská in
tervence vyvolaná morálními
zásadami je nesnadno defi
novatelná, může konflikt roz
šířit a ještě zintensivnět etnické
nenávisti, což všechno může
způsobit ztráty na životech
nevinných lidí a devastaci ži
votního prostředí včetně zdrojů
výživy. A tak docházím ke

zvláštnímu závěru - Kosovo
může být zničeno7 v procesu
tuto oblast a její obyvatele
zachránit. Polehčující okolnost
v současné situaci vidím v tom,
že Spojené státy a ostatní země
připojené k Severoatlantické
alianci nemají vůči Jugoslávii
žádné politické, ekonomické a
územní požadavky a odůvod
ňují intervenci vysloveně mo
rálními principy. Toto právě
dělá jakýkoliv kompromis či
vyjednávání obtížné a vlastně
nemožné. Zájmy mohou být
všelijak ohýbány, morální zá
sady nikoliv.
V. Donát

Peter Strich
Stamps & Coins

Your Family Doctor

3rd Floor Myer Lonsdale Street, Melbourne
Phone: (03) 9661 2945, Fax: (03) 9661 2517
Email: pstrich@ozemail.com au
www.ozemail.com.au/~pstrich

• MUDr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz

známky, mince, medaile,
řády a vyznamenání,
zlato & stříbro,
porady a ocenění zdarma

Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.

Prodejní doba:
Pondělí - středa, sobota, neděle 10-6
Čtvrtek 10-7, pátek 10-9

Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři

RINGWOOD

S 9873 3016
Pondělí-Pátek 8:30-20:00
Sobota 9:00-13:00
Neděle 10:00-13:30
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polovině května nás navždy
opustil
Rudolf
(Čudí)
Kugler, bylo mu téměř 86 let.
Patřil do staré gardy věrných
vlastenců, exulantů a Sokolů,
výborný společník a zanícený
zpěvák slováckých písniček.
R.I.P.
dubnových Informacích pro
krajany, které vydává gene
rální konzulát ČR v Sydney,
jsem našel kromě úvodního
slova několik zajímavých zpráv. Jednak je to nález Ústav
ního soudu č. 153/1998 Sb. V
restitučních záležitostech, fi
nanční náhrada se nyní může
uplatňovat do 8. července 1999
na adrese ministerstva financí
ČR, odbor 22, Letenská 15,118
00 Praha 1. Dále je to zpráva o
zmírňování některých majetko
vých křivd způsobených obě
tem holocaustu. Pro nás je vel
mi důležitá úmluva mezi Čes
kou republikou a některými
státy včetně Austrálie o zrušení
nutnosti t.zv. superlegilazace
(ověřování) cizích veřejných
listin. Některé rodiny bude snad
zajímat informace o službě v
cizí armádě občanů ČR s
trvalým pobytem v zahraničí.
a rozhlasové stanici ABC
FM můžeme denně
od

v

N

desíti dopoledne slyšet hodi
nový rozhovor s různými osob
nostmi veřejného, vědeckého a
kulturního života. Interview bý
vá proloženo hudbou zvolenou
touto osobností. Dlouho mi chy
běl v tomto zajímavém pořadu
někdo s přímým vztahem k naší
původní vlasti, i když např. o
Janáčkovi mluvilo několik diri
gentů či zpěváků. Konečně
jsem se ale dočkal, nedávno byl
pozván k rozhovoru MUDr.
Tomáš Gottlieb z jedné velké
nemocnice v Sydney, speci
alista na infekční choroby a
mikrobiologii. S rodiči přišel do
Austrálie jako desítiletý v době
Dubčekova nepodařeného záz
raku. Během rozhovoru samo
zřejmě mluvil o tuberkulóze, na
závěr si nechal zahrát Vltavu.
Toto přání odůvodnil jednak
jako Čech původem, řekl, že
Praha, kde se narodil, by bez
Vltavy nebyla Prahou. A pak
jako lékař - že Smetana trpěl
příjicí.
do odebíral v Melbourne
vydávaný měsíčník Panora
ma si snad vzpomene, že
pravidelným přispívatelem byl
Jiří Sýkora, který emigroval v
roce 1969 a pak působil ve
Washingtonu jako redaktor
Hlasu Ameriky až do své smrti
v roce 1997. V Bratislavě nyní

K

vyšla jeho knížka, v češtině,
Tajná řeč - vzpomínání na
dětská léta. Z dalších zají
mavých knih vydaných v Praze,
nakl. Meander, 1999, je sborník
setkání a rozhovorů z loňského
dubna, kdy republiku navštívil
legendární americký beatnik L.
Ferlinghetti. Již v třetím vydání
se objevila na trhu
velmi
poutavá knížka popisující japonsko-americké válečné ná
mořní operace v Tichomoří Miloš Hubálek: Vítězství v Pa
cifiku, nakl. Mladá fronta, 1999.
Z angličtiny přeložené literatury
stojí za zmínku dvě knihy
australských spisovatelek Janette Turner Hospitalová
Izobary, nakl. Marie Chřibková,
1999 a Isobelle Carmodyová
Šerokraj, vydaná v témž na
kladatelství. Domnívám se, že
tyto dvě publikace se objevily
na českém knižním trhu na
časovány k příležitosti spiso
vatelského fóra v Praze, kte
rého se obě spisovatelky zú
častnily, z Austrálie ještě přijel
Brian Castro a Frank Moorhouse.
cela zvláště se zmiňuji o
aktuální brožuře Evropská
unie, kterou vydala Komise
Evropských společenství, Bru
sel. Na 50 stránkách najdeme
důvody, proč se v novém tisí-

Z

Do Pfohy
Aifbusem A 310
Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu .

nejsrdečnější
letecká

společnost V

V

V

Další informace obdržíte u vašeho travel
agenta nebo kontaktujte přímo:

CZECH AIRLINES
Suite 808, Austrália Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713
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ciletí Evropa sjednocuje na
demokratickém základě a hledá
cestu jak ke společné zahra
niční a bezpečnostní politice,
tak k propojené ekonomii a
měně.
ovídáme se, že Jana
Wendtová pro americký
program 60 Minutes připravila
rozhovor s Josefem Gutnickem, australským rudným mag
nátem, prezidentem melbournského fotbalového klubu a
přítelem a podporovatelem bý
valého izraelského minister
ského předsedy. Do pořadu
jsou také vpletení sportovní
komentátoři Eddie McGuire a
Sam Newman. Náš špion hlásí,
že Jana má nastoupit do
programu “Ďateline” v SBS
Při vykopávce elektrického
vedení v západních Čechách
byl nalezen skutečný poklad,
pražské groše a míšeňské feniky z doby panování krále
Václava IV (1361-1419) a z
doby husitských válek (14201430). Až pojedete do repub
liky, můžete se na poklad
podívat v muzeu v Klatovech.
Daleko cennější hřivnu ale
zanechal v Čechách Karel IV.,
když v roce 1348 vydal za
kládající listinu univerzity. V
tyto dny skončily velkolepé
oslavy, kterými si Univerzita
Karlova připomínala šestistépadesáté výročí své existence.
ohradě soukromé chova
telské farmy v obci Zájezd
na Kladensku zadávil malamut
patnáct klokanů, pes-škůdník
prolezl dírou v plotě a způsobil
škodu čtvrt milionu korun. Z

D
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Advokátní
kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 300
Fax 03 9629 1311
Tel: 03 9629 6196

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

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
této zprávy vyplývá, že cena
živého klokana se v České
republice pohybuje kolem 16.5
tisíce Kč.
a bolševika Mladá fronta
referovala o nesnesitelnosti
života v Austrálii, každý tam
žijící Čechů že musí mít pod
polštářem pistoli k osobní
obraně a že se zde tak
rozmnožily myši, že auta po
nich smykují v zatáčkách silnic.
Mladá fronta se dosud za tyto
nehoráznosti neomluvila. Náš
špion nyní hlásí, že nikoliv
hlodavci, ale pro změnu žáby
působí v ČR dopravní kalamitu,
autobusová linka městské do
pravy v Brně-Žebětíně musela
být odkloněna, protože z
rybníka proudí na silnici zás
tupy žab a policie uzavřela hráz
přilehlého rybníka. Jak se kordonuje proti žábám již zpráva
nepraví, jakmile dojdou další
informace, budeme čtenáře
Kvartu o tomto žabomyším
problému informovat.
ři příležitosti 80. výročí za
ložení Vysoké školy vete
rinární v Brně tam byla odha
lena pamětní deska únorovému
exulantu prof. MVDr. Františku
Královi, který v padesátých
letech pak založil ve Filadelfii
první americkou veterinární
dermatologickou kliniku a svou
vědeckou prací o kožních
chorobách zvířat si získal
světové uznání. Král byl čle
nem výboru Rady svobodného
Československa, členem Čs.
společnosti pro vědu a umění a
činovníkem amerického Soko
la. Zemřel v Pensylvánii v roce
1980, nyní se splnilo jeho
dlouholeté přání, aby se jeho
pozůstatky vrátily do Albrechtic,
kde se narodil, také v této obci
mu byla odhalena pamětní
deska.
a velký archeologický objev
se pokládá odkrytí glyfy a
postavami zdobeného vápen
cového oltáře starých Mayů
předkolumbovské jihoamerické

s
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civilizace. Obyvatelé Prahy ale
nemusí jezdit tak daleko, aby
se s touto kulturou seznámili, v
Muzeu hlavního města probíhá
výstava ukazující památky severoperuánských Močiků z ob
dobí 1.-7. století našeho leto
počtu. Jsou to zlaté, stříbrné a
bronzové předměty na neo
byčejně vysoké umělecko-řemeslné úrovni a rakev „pána ze
Sípánu".
e zdejším tisku se v této
době debatuje o úloze
australského diplomata lan
Milnera v dřívější sovětské
špionážní síti a jeho řízení
pražskou Státní bezpečností,
která Milnerovi přenášela po
kyny z Moskvy. Dr Petr Hrubý,
který působí na Curtinově
univerzitě v Západní Austrálii,
byl požádán redakcí brisbanských novin The Courier-Mail,
aby v Praze v nedávno zpří
stupněných archívech minister
stva vnitra pátral, zda najde
nějakou zmínku o Milnerovi.
Příslušný spis tam našel. V této
souvislosti vychází najevo okolnost, která nás velmi zajímá.
V roce 1990 jsme požádali čs.
zastupitelský úřad o uveřejnění
seznamu českých a sloven
ských v Austrálii žijících infor
mátorů, kteří byli ve styku s
komunistickou výzvědnou služ
bou. Bylo nám tehdy sděleno,
že žádný přistěhovalec z
Československa se v Austrálii
udavačstvím nezabýval a tak
jejich seznam ani nemohl
neexistovat. Dr. Hrubý nyní ale
sděluje, že se v Perthu setkal s
českým velvyslancem a do
tazoval se na tento seznam
vedený čsl. konzulátem v Sy
dney, sídle rozvědky. Velvy
slanec pak dr. Hrubému sdělil,
že tento seznam zmizel a byl
„pravděpodobně" poslán do
Moskvy. Tak vida !
IP

v

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
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Ještě k fondům...
V minulém čísle Kvartu jsme čtenářům oznámili, že byly zřízeny dva fondy - jeden na podporu kul
tury a druhý na ubytování starších krajanů. Nyní je třeba zprávu o „ Sokol Speciál Accomdation Fund“
doplnit, aby bylo jasné, čeho chceme docílit a jakou cestou. Vlastníkem všech podílů (akcií) obou
fondů je naše krajanská organizace, Sokol Melbourne lne.
Fondy spravuje společnost „Sokol Funds Management Pty Ltd., která byla založená přímo k tomuto
účelu. Správci této společnosti jsou:
• JUDr Milan Kantor, LLB (University of Melbourne), honorární konzul ČR pro Viktorii, právník.
• Dr Ing Jan Kolm AO, býv. ředitel firmy ICI Austrália, BTR Nylex, bývallý předseda National Energy
Reaserch Council
• Zdeněk Silavecký, BSc (Econ.), CPA, tajemník a výkonný manažer Permanent Trustee Company
Limited.
Značné částky byly již fondům závazně přislíbeny, ale očekáváme s důvěrou další příspěvky.
Kromě finanční podpory počítáme také s jakoukoliv pomocí krajanů, aby se tato akce stala vyjádřením
naší pospolitosti a sociální zodpovědnosti.
O přesném umístění bytových jednotek není ještě rozhodnuto, nejspíše budou v nadstavbě nad
Národním domem nebo v blízkém okolí. Není ovšem vyloučena žádná jiná lokalita. Nárok na ubytování
v budou mít krajané starší 55 let.
Předpokládáme, že fond bude mít k dispozici dostatečné prostředky k postavení bytových jednotek,
avšak náklady na údržbu si budou uživatelé hradit z vlastních finančních zdrojů. Po uskutečnění výs
tavby bytových jednotek mohou zájemci o byty požádat o přijetí k tomu účelu ustanovenou komisi.
Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, prosíme, abyste je zaslali písemně Zdeňkovi Silaveckému
na adresu:
Zdeněk Silavecký, sekretář
Sokol Funds Management Pty. Ltd.
PO Box: 567 Collins Street
MELBOURNE Vic 3000

| Sokol Funds Management Pty Ltd,
■ A.C.N. 086 173 355,
■ PO Box 567 Collins Street, MELBOURNE, Vic 3000

I Příspěvek na:
| (nehodící se škrtněte)

Sokol Speciál Accommodation Fund
I*• Sokol
Arts Fund
I Jméno a příjmení (jméno společnosti a A.C.N.):........
I Adresa:
I
I
| (údaje musí souhlasit s podrobnostmi na šeku či poštovní peněžní poukázce proto, aby vám mohla |
Ibýt zaslána platná stvrzenka pro berní úřad)
V případě, že se můj dar/příspěvek nepodaří použít k cílům prvního fondu, kterému byl I
| určen, souhlasím s jeho použitím pro účely druhého fondu.

I

| Podpis:

__

Datum: ....... /........ /............

— — —- — —

I
_J
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21:00 na 93.1 FM

Hokej je náš
Hana Veleba
V každém českém muži dřímají vzpomínky na klukovská léta, strávená tam doma, kdy zimní
radovánky patřily hlavně hokeji. Zamrzlé rybníky, řeky a kluziště sváděly ke sportu, který u nás patří k
nejoblíbenějším.
Ale I tady, v zemi jako je Austrálie, kde hokeji moc nefandí, se sešla parta českých kluků, v kterých
se probudily vzpomínky na rybníkové souboje a začali trénovat lední hokej.
Začátky nebyly lehké, protože pár roků a pár kilo navíc jim nedovolilo hrát jak by si přáli. Dech se
krátil a již po chvíli bruslení nohy boleli z půjčených bruslí i z nezvyklého pohybu. Ale jejich zářící oči a
nadšení prozradilo hned od začátku, že objevili něco, co je vrací do klukovských let a co jim přináší ra
dost. Tréningy se odehrávaly v noci, protože jedině tehdy byl led volný, ale nikdy nikdo nechyběl,
naopak, pár jich přibylo. Nazývali se Rybníková liga a moc se tomu smáli. Každým treningem jim přibý
vala sebedůvěra a zapomenuté dovednosti se vracely do dříve nepružných těl. Začaly se kupovat první
brusle, hokejky, chrániče a po nějaké době to v šatně našich chlapců vypadala jako u prvoligových
hokejistů
A tak se pomalu ale jistě začal rodit nový hokejový klub, nazvaný Melboume Lions. Proč Lions? To
asi víte, vždyť chlapci mají na prsou českého Iva.
Rybníková liga už patří do krásných vzpomínek začátků
20. května zemřela naše milovaná
našeho nového českého týmu, od 3. 5. 1999 jim začala soutěž ve
maminka, 6abička a prababička
skupině C seniorů, kdy sehráli jejich vstupní zápas s klubem
paní ‘Rjižena (babi) ‘Bidlová, Blackhawks a vyhráli 8 : 2.
Máme tady český hokej a jsme rádi. My ženy fandíme a kdo se
ve věku 89 Ittchce připojit a fandit s námi, může zavolat trenéra Lumíra
Vzpomeňte si s námi.
Pavlicu do firmy Almara na číslo 9793 8233 a nebo kapitána
Za celou rodinu “Bobi, Vašek a Jirka
týmu Jardu Velebu 9700 7097 rádi vám řeknou kdy a kde se
hraje.

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

MCLAOUANC CHCAPCST CAAS
127 KEYS ROAD, MOORABIN

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

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

Tel : 9859 5787,

ADVOKÁTNÍ KANCELAR - HYMANS SOLICITORS
* Trafic offences
* Criminal Law
* Hearing Loss
* Personal Injury
* Workers Compensation * Wills and Probates
* Business Law
* Liquor Licensing

* Family/Business Trusts

•
•
•

Výběr z více než 200 aut
Půjčku zařídíme
Přepis zaplatíme po dohodě s Láďou

Volejte Láďu na tel: 9769 6346

Zvlášť výhodné ceny
pro krajany.

Fax: 9859 5787.

* Finance & Mortgages
* Conveyancing (fixed prices)
* Insurance Litigations

První porada zdarma
Česky mluvící právnická - Petra Moravek BEc.LLB.

Suite 31,3rd floor
88-90 Walker Street
Dandenong 3175

Telephone: 9793 7676
Facsimile: 9793 7585
Mobile: 019 420 738

Office also at 450 Williams Street, Melboume, 3003 by appointment only.

Vysíláni slovenského rozhlasu každou neděli v 22:00 na 93.1 FM

ZÁKLADNÍ SKUPINA
Česko- Rakousko 7 : 0. Třetiny:
2:0, 3:0, 2:0.
Česko- Japonsko 12:2 Třetiny:
4:2, 7:0, 1:0.
Česko- USA 4 : 3 Třetiny: 2:1,
1:2, 1:0.
ČTVRTFINÁLOVÁ SKUPINA
Česko- Rusko 1 : 6 Třetiny: 1:3,
0:0, 0:3.
Česko- Slovensko 8 : 2 Třetiny:
2:2, 4:0, 2:0.
Česko- Švédsko 2 : 0 Třetiny:
0:0, 2:0, 0:0.
PRVNÍ SEMIFINÁLE
Česko- Kanada 1 : 2 Třetiny:
0:1, 0:1, 1:0.
DRUHÉ SEMIFINÁLE
Česko- Kanada 6 : 4 na penalty
4 : 3 Třetiny: 2:1, 1:1, 3:2-0:0.
PRVNÍ FINÁLE
Česko- Finsko 3 : 1 Třetiny: 1:0,
1:0, 1:1.
DRUHÉ FINÁLE
Česko- Finsko 1 : 4 v
prodloužení 1:0 Třetiny: 0:2,
1:1,0:1-1:0.
Lillehammer - Všichni už jeli
na druhý dech. Jan Hlaváč ale
presto dokázal zabrat a postrčit

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

IVO NOVÁK
24 HODINOVÁ SLUŽBA
13 Gifford Avenue, Ferntree
Gully

MOBILE: 015 369 211

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: 9589 0110 MEL: 85-K4

puk přes tělo finského brankáře a
pak se od zadního mantinelu díval,
jak se zastavil několik centimetrů v
síti. Znamenalo to, že Češi jsou
poosmé mistry světa. Ze zlatý sen,
který začal Vídní a pokračoval
Naganem, pořád ještě neskončil.
Hlaváč se jako v transu rozjel pres
celé kluziště. Divoce vyskočil do
vzduchu a v opačném rohu se
otočil čelem ke spoluhráčům Pak
se dusil pod jejich těly a byl
šťastný. "Nemohl jsem dýchat, ale
bylo to skvělé. Pro tenhle pocit
mám sport rád,” řekl později, ještě
celý roztřesený. "Přece každý
hokejista chce hrát na mistrovství
a dát ve finále góla!" Trenér Ivan
Hlinka okamžitě zmizel v útrobách
stadionu, asi aby se uklidnil. Víc už
v hokeji nemůže dosáhnout, byl
třikrát mistr světa jako hráč, jako
trenér
vyhrál
olympiádu
i
šampionát. Za chvíli se vrátil na
led a dojaté děkoval hráčům.
Každému podal ruku, objal se s
ním a praštil ho do zad. Předseda
Mezinárodní federace Reé Fasel,
který nemá k Čechům žádný vřelý
vztah, musel už podruhé předat
pohár pro mistry světa českému
kapitánovi. Pavel Patera ho zvedl
nad hlavu a dovezl do klubka
spoluhráčů. Všichni ho obklopili a
každý se aspoň konečkem jednoho
prstu trofeje dotkl. Než dostali
hráči na krk zlaté medaile, posbíral
kustod Petr Bílek hokejky, rukavice
a helmy, divoce rozházené po
ledě. Za chvilku spustili pořadatelé
hymnu pro šampióny. Hráči se
chytili kolem ramen. "Je to

nádherný pocit, zazpívat si hymnu,
když jste vyhráli mistra světa," řekl
střelec zlatého gólu Hlaváč. Jeho
gól byl zlatý hned dvakrát: říká se
tak brance v prodloužení a
znamenal titul.
Než
Martin
Rucinský zvedl prapor a vyzval
spoluhráče na čestné kolečko,
stačil předseda Fasel ukončit
mistrovství. Poděkoval přitom
fanouškům z "Československa".
Do kabiny vtančili rozjuchaní
šampióni s medailemi na krku a
hurónským řevem. Po zpěvu
týmového popěvku se vystříkalo
šampaňské a ke stropu začal
stoupat dým z doutníku. "Tak tyhle
jsou fakt dobrý!" chváli kvalitu uřiva
Hlinka, už pořádně ochraptělým
hlasem. "Já už nemůžu mluvit,"
sípal Roman Šimíček. "Je to velké
a bude ještě vetší! Zlato je u nás, a
tak to má být,” uspořádal poměry
ve světovém hokeji. Někteří
hokejisté jako obvykle ani nemohli
slávu pořádně vychutnat. Vydali
tolik sil, ze uz sotva vládli nohama.
"Já myslel, jaká to bude bomba,
ale ani se nemůžu radovat," říkal
ztrhané Libor Procházka. "Pak
zaslechl slovenštinu a hned
reagoval: "Vyřidte Danovi a
Sekerášovi,
ze jim
koupím
každému prase!” Jeho spoluhráči z
Třince patří mezi slovenské
reprezentanty,
kteří
Čechům
pomohli remízou s Ruskem k
postupu. "Myslím samozřejmě
pečený, aby si to blbě nevykládali."
IVAN HAMŠlK MF DNES 17/5

BOHEMIA TRAVEL

NOVÁ ADRESA
Bohemia Ji
Ira vel
Eva Jančíková a Jiří Sedláček
311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, Fax: 03 9544 1933,
AH: 03 9801 2796.

■M M

Zlatý sen nekončí:
poosmé mistry
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

Rodina Rudolfa Kuglera dovoluje si oznámit, že patriarch
rodiny se odebral na věčnost.
Zesnul pokojně v patek 7. května 1999.
Děkujeme tímto přátelům a známým za projevy soustrasti,
květiny, květiny, přítomnost na pohřbu a modlitby. Zvláštní dík
Edy Zlatému, který se houslovým sólem se zesnulým rozloučil.
K uctění památky Rudolfa, povzbuzujeme dárce o příspěvek na
Národní dům Čechů a Slováků Sokol.
Vlasta Kateřina manželka, dcera Renáta, syn Ron, vnoučata
Nicole, Katrina, Martin,Robíček,Helenka,Robert a snacha
Hanička.

Plním Rudolfovo poslední přání: Rudolf Karel Kugler přispívá
na stavbu výtahu $ 500.
Vlasta Kuglerová

Rudolf Kugler byl jeden z
těch krajanů, kteří měli lví podíl
na koupi Národního domu.
Připomínám jména zakladatelů
společnosti v jejímž jméně byl
Národní dům koupen. Byli to:

František Vozábal, Jan Anton
Šetek, Jaroslav Peter Petráň,
Josef Kopecký, Rudolf
Charles Kugler, Josef
Kadaně a Vlasta
Šustková.
Většina z nich se
dnes již schází na
jiném místě, ale
jejich vlastenectví a
obětavost zůstávají
zapsána na zlaté Á
stránce
historie
české a slovenské 3
komunity ve Viktorii.

Krajanská dobrovolná
svépomoc
- potřebujete-li jakékoliv
informace či praktickou
pomoc, volejte na čísla:
Eva Jahodová - 9369 6172
(večer)
Kamil Burian - 9807 3481
Pomoc je důvěrná, žádné
dotazníky se nevyplňují.

Rudla Kugler si v minulém
Kvartu přečetl o stavbě výtahu.
Těšil, že zase bude moci chodit
mezi krajany. Jeho přání se
nesplnilo. Pro mnoho dalších,
postižených krajanů se stavbou
výtahu stane Národní dům opět
přístupným.
Sedmdesát pět tisíc
dolarů je částka nad
naše možnosti. Stát
Viktorie přislíbil dvě
třetiny z ceny výtahu
jako podporu
etnické pospo I itosti.
Nejvíce však
ty, kteřísi do■- káží pomoci
' sami. Z to
ho
důvodu

COOL

musíme sami vybrat dvacet pět
tisíc.
Výbor Sokola Melbourne se
rozhodl, že sbírku na stavbu
výtahu pojmenuje Fond R.
Kuglera. Zdůrazňuje tím zá
sluhy starší generace a doufá,
že podnítí mladší generaci
Čechů a Slováků (ty kteří si to
mohou lépe dovolit) k pro
kázání jejich zájmu o budouc
nost Národního domu. Mohou
to být oni, kterým se v příštích
dvaceti letech stanou schody
nepřekonatelnou obtíží.
Jména
dárců
budou
zveřejňována v Kvartu.

Pavel Pospíchal

—

ZONE

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

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

ŠTEFÁNIKOVA
KATASTROFA
Reflex-06.05.1999
Patřil mezi trojici zakladatelů no
vého státu, kterou kromě něj tvořil
Tomáš Garrigue Masaryk a
Edvard Beneš. K zářivé kariéře
mladého astronoma a meteo
rologa, který před první světovou
válkou působil v Turkestánu,
Alžírsku a Tunisku, na Tahiti, v
Brazílii, Ekvádoru a znovu v
Tunisku, během války připojil ne
méně oslnivou dráhu zcela novou.
Stal se válečným letcem, uzná
vaným diplomatem a posléze i
francouzským generálem. Byl mla
dý, ambiciózní a přes tíživou
obavu, že trpí rakovinou žaludku,
jistě doufal, že vykoná ještě mnoho
práce. Avšak když se vracel 4.
května 1919 z Itálie letadlem na
rodné Slovensko, jeho let skončil
katastrofou. Jaké byly její příčiny?
S leteckou dopravou, ve vratkých a
nejistých poválečných poměrech,
se
vlastně ještě
nezačalo.
Štefánikův let byl proto něčím
mimořádným, tím spíše, že jeho
trasa vedla z italského letiště
Udine přes Karnské Alpy, jež bylo
zapotřebí překonat ve výšce kolem
2700 metrů, což pro vícemístný
třímotoový stroj Caproni nebyla
výška (v oné době) právě
zanedbatelná. Je známo, že ně
kteří Štefánikovi přátelé ho od letu
odrazovali. Patřil mezi ně i známý
italský generál Graziani, major
Šeba z naší římské ambasády pro
něj chystal vlak, ale mladý generál
tyto přípravy odmítl. Chtěl letět. Byl
na létání zvyklý, zvolený letoun

Vyučujeme
hře na klavír

znal z osobní letecké zkušenosti,
za války s ním podnikl několik letů
nad rakouskými zákopy, když nad
nimi shazoval letáky vyzývající
slovanské vojáky k dezerci. Italský
královský nadporučík MancinelliScotti, který seděl za řízením
mohutného caproniho, měl jeho
plnou důvěru. Poznamenejme ješ
tě, že se tehdy létalo bez padáků.
K improvizovanému letišti ve
Vajnorech se třímotorový dvojplošník blížil od jihozápadu a pilot
nasadil na přistání. Pak se však
znovu vznesl a nalétl velkou
zatáčku. Vystoupal do výšky asi tří
set metrů, nad Ivánkou však učinil
prudký zvrat a krátce poté ná
sledoval neřízený pád. Letoun po
dopadu vybuchl a začal hořet.
Několik svědků vypovědělo, že z
padajícího stroje vykočil jeden z
letců. Byl to zřejmě Štefánik.
Avšak ani tento skok ho nemohl
zachránit. Smrt byla neodvratná.
KATASTROFA OTŘÁSLA CELOU
ZEMÍ
... a nebylo také divu:
Štefánik byl ministrem války nově
se zrodivšího Československa,
osobností velice populární. Nebyl
ovšem postavou bezproblémovou.
Určité rozpory se projevovaly už v
průběhu války. Vyplývaly jednak z
rozdílnosti povah obou Masary
kových spolupracovníků, poněvadž
zatímto Beneš byl typem raci
onalistického, neúnavně pracovi
tého, uzavřeného, až asketického
muže, Štefánik byl úplně jiný.
Romantik se sklonem k dobrodružnosti, na rozdíl od Beneše
milující společnost (dámskou
nevyjímaje), málo soustředěný na
systematickou práci. Oba měli
zájem o zahraniční politiku a
Štefánik by bral ministra zahraničí.
Dal by této funkci patrně přednost

před ministrem války, postem dosti
problematickým,
když
válka
skončila (a ministra obrany dostal
domácí politik Václav Klofáč), ale
zahraničí obsadil Beneš. K vážným
rozporům však docházelo i v
otázce
zahraničněpolitické
orentace nového státu. Zatímco
Beneš se orientoval na Francii,
tehdy nejsilnější kontinentální
mocnost, Štefánik upřednostňoval
Itálii Uvažoval o monarchii v
Československu, měl styky s
konzervativní, hlavně italskou
šlechtou. Názorový konflikt obou
mužů neodvratně nazrával. Došlo
k němu v Paříži koncem roku
1918, kdy Štefánik napadl Beneše
a obvinil ho z neloajálnosti a intrik
proti sobě. Masaryk, který měl rád
oba a oba potřeboval, musel tyto
spory taktně vyřešit a soupeře
smířit. Za této situace se tedy
Štefánik vracel do vlasti. Nebyl zde
od roku 1904. Za tu dobu se
změnilo všechno.
RakouskoUhersko sice padlo, ale domácí
poměry zdaleka nebyly utěšené. O
Slovensko se muselo bojovat s
Macfary, kteří se ho nehodlali
vzdát. V první fázi bylo obsazeno
jednak oddíly z Čech a Moravy,
jednak našimi italskými legionáři
pod velením italských důstojníků.
Na hranicích, které musel přeletět
generálův letoun, se střílelo. Záhy
po katastrofě se vynořilo tvrzení,
že letoun byl sestřelen. Kým?
Maďaři drželi Petržalku - stříleli
oni? Anebo k sestřelu, ovšemže
omylem, došlo z naší strany?
Otázka zůstala nerozhodnuta.

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ
V PRAZE
Celý byt s garáží 10 minut od

AMES, které je jednou z ne
jvětších jazykových škol v Aus
trali, pořádá jazykové kurzy
ELICOS s možností pracov
ních a turistických víz
AMES také nabízí odborné
kurzy a studium na univer
zitách.

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 zkoušky A.M.E.B.
Můžeme také hrát
české písně a skladby.

Marie Baumová,
tel: 9764 3342

vart9

centra Prahy.
Informace
Ing. Miroslava Libichová
Chrudimská 3
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Tel/fax: 4202 7274 2433
Tel/fax: 4202 9942 2395

Mají vaší známí a
příbuzní zájem
studovat v Austrálii?

Pro podrobné informace
volejte AMES
na tel: 03 9926 4777
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SLOVO MÁ PROSEKTOR Byl jím
profesor Kabelík, tehdy mladý
český lékař sloužící v bratislavské
divizní nemocnici. Vypověděl (jeho
sdělení publikoval Reportér v roce
1969), že pilot vytažený z trosek
letadla měl urváno téměř celé
břicho, druhý letec (zřejmě mecha
nik seržant H. Meruno) polovinu
hlavy. Lépe byla zachována těla
obou mužů z letadla vymrštěných,
kteří zaujímali zadní sedadla,
střelce G. Agginutiho a generála
Štefánika. Jak si pan profesor
uchoval v paměti, Štefánik byl
oblečen do několika vrstev oděvu.
Měl na sobě koženou kombinézu s
leteckou přílbou (tzv. kaskou, též
koženou), pod ní francouzskou
generálskou uniformu, pak měl
dvojí spodní prádlo a přes ně ještě
pyžamo. Toto teplé oblečení
nemůže překvapit: tehdejší letadla
měla otevřené prostory a časné
květnové dny bývaly ještě chladné.
Štefánik utrpěl roztříštění kostí levé
poloviny tváře a zlomeninu lebeční
báze. Následovaly mnohočetné
zlomeniny Ivé části hrudníku, srdce
bylo napůl odtrženo od velkých
závěsných cév a pravá komora
byla protržena. (Jak pan profesor
poznamenal, s podobnými nálezy
se potom u obětí leteckých neštěstí
setkal častěji, protože krev má při
nárazu větší váhu než rtuť.) Po
zjištění příčiny smrti pitva dále
nepokračovala, prosektor pouze
revidoval generálův žaludek, znaje
z doslechu jeho obavu z rakoviny.
Shledal však, že žaludek je bez
patologického nálezu, vykazoval
pouze stav po provedené operaci v
roce 1915. Štefánik tedy nebyl
smrtelně nemocen, a nebýt
osudného neštěstí, žil by zřejmě
ještě dlouhá léta. (Pozn. autora:
Otázkou je ovšem jeho psy chický
stav, který podle všech známek

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.
nebyl nejlepší. Nejspíše se proje
vovaly důsledky hektického života
posledních patnácti let, Štefánik
býval popudlivý, s častým střídá
ním nálad. Občas trpěl depresemi,
blížící se čtyřicítka [byl ročník 1880]
zřejmě navozovala první existen
ciálni krizi. Úlevu mu skýtalo létání,
jak dosvědčuje pasáž z neode
slaného dopisu jeho snoubence
markýze Giuliaě Benzoniové, který
jí napsal před svým posledním
startem: "Ve chvíli vysoko nad
vrcholky hor a mraků, za polibků
panenských paprsků, za laškování
vln azuru, má duše zase najde klid
...") RŮZNÉ VERZE Je samo
zřejmé, že Štefánikova katastrofa
byla podrobně vyšetřována, pokud
to popřevratové poměry na
Slovensku a tehdejší zkušenosti s
leteckými nehodami dovolovaly.
Vyšetřovali ji především naši
experti ve spolupráci s Francouzi,
neboť nešlo jenom o českoslo
venského ministra, ale též o
francouzského generála a vlastně i
občana, jímž Štefánik byl od roku
1911. Jistotu však toto úsilí
nepřineslo. Nezávisle na nás se do
věci vložili též Italové, z důvodů
zcela zjevných: ztratili tři své letce
a třímotorový letoun. Kromě toho
zde byl silný zájem vlivné rodiny
Benzoni. Velitel italské posádky v
Bratislavě plukovník Barecco
přizval z Vídně od tzv. kontrolní
likvidační skupiny letecké speci
alisty, aby případ podrobně pře
zkoumali. Krátce poté dr. Beneš z
titulu své funkce ministra zahraničí
podal u Italů demarši, v ní'9e
upozorňoval, že šetření je česko
slovenskou záležitosti. Došlo k
určitým rozporům, které vyústily v
odvolání italského generála Picciona a jeho nahrazení Francouzi.
Nato Barecco,
mezitím též
odvolaný, si vyžádal z Fischa-
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mendu dva letouny Caproni (stej
ného typu, s nímž letěl Štefánik),
které celý archív italské mise,
včetně výsledků vyšetřování,
odvezly do Vídně a odtud do Itálie.
Vzbuzuje jistý podiv, že českoslo
venské úřady nikdy o tyto výsledky
zájem neprojevily. (Tím spíše, že
existovaly rozpory ve svědeckých
výpovědích. Jedni udávali, že ca
proni vybuchl po nárazu na zem,
jiní, že vybuchl už ve vzduchu. Čili
k náhodnému sestřelu mohlo pře
ce jen dojít. Světlo do nejasností
nepřinesla ani ta okolnost, že
Francouzi padesát let po neštěstí
na žádost rodiny Benzoni zveřej
nili, že Štefánik pracoval pro Deuxi
é me Bureau, pověstné "druhé
oddělení“ zabývající se zpravodaj
skými úkoly.) Spekulace, že
katastrofa byla de facto atentátem,
za nímž stál dr. Beneš jako
Štefánikův rival, je ovšem zcela
neprůkazná. Beneš jednak tehdy
pobýval dosud v Paříži, jednak v
oné době nedisponoval takovým
vlivem. Slovenští národovci ji
ovšem velmi často v obdobích
národnostního napětí používali,
začasté ve zjednodušené verzi, že
Štefánika dali sestřelit Češi. Této
verze se s velkým zájmem po
březnovém záboru v roce 1939
chopili nacisté, když se pokoušeli
stlouci monstrproces proti Bene
šovi. Avšak shledavše její napro
stou nepodloženost, raději od ní
upustili. Ani to však nezabránilo,
aby se verze atentátu čas od času
znovu nevynořila. Štefánik dnes osmdesát let po své smrti - stojí
bronzově nepohnutý u petřínské
hvězdárny, která nese jeho jméno,
vysoký, majestátní, v pravé ruce
třímá svitek jakéhosi listu.
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nová česká cukrárna
otevřeno denně mimo neděli a pondělí
Shop 18, Mountain Gate Shopping Centre,
Ferntree Gully Road, Ferntree Gully

Telefon: 9758 6100
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Shop 68, Maling Road, Canterbury

Telefon: 9830 5004

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní
dům otevřen. Více než 4000 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!

Medzinárodný táGor

SCovensfyo '99
Milí krajania!
Ak chcete, aby Vaše deti počas
letných mesiacov načerpali nové
11. června:
sily v krásnom prostredí, zdokon
Hlavní film: Jak básníkům chutná život
alili sa v slovenčine a bližšie spoz
nali krajinu Vašich predkov,,
(1987 komedie)
využite túto ponuku a za výhod
ných podmienok ich prihláste do
Medzinárodného tábora Sloven
25. června:
sko '99v rekreačnom stredisku
Hlavní film: Konec básníků v Čechách
Ružbašská Mífava. Prijemný
( 1993 komedie)
pobyt pre Vaše deti v letnom tá
bore, plný dobrodružstiev, hier,
humoru, turistiky, športu a dobrej
Začátek ve 20:00 hod., vstupné 2,nálady, organizuje detská
spoločenská organizácia Pionier a
Lehká večeře k dostání v horním sále.
Dom zahraničných Slovákov v
Tamtéž pro nekultúrni
Bratislave.
šach, hraní mariáše nebo kulečník.
Termín: 18, 7, 1999- 1. 8. 1999.
Miesto: Rekreačné stredisko
Ružbašská Míľava (12 km od
Starej Ľubovne; 8 km od Vyšných Ružbách - kúpele). Stravovanie: 5x denne
Vek účastníkov: 8-15 rokov.
Cena: 2900,- Sk v cene je zahrnuté: doprava z Bratislavy do tábora, ubytovateľ, stravovanie, náklady
na činnost. DZS prispieva čiastkou 1000 Sk,- z ceny tábora.
Informácie a prihlášky: Dom zahraničných Slovákov-tel: ++4217 395 088; Štefánikova 25, P.O. Box:
119 810 00 Bratislava.
Prihlášku zašliete do 31.5. 1999; následne Vám zašleme podrobné informácie.
Informaci o táboru obdržel Kvart 17/5/99. Red.

r— — — — — — — — — — —

I Odstřihněte a pošlete s Vaším
| příspěvkem na:

i Sokolský list:
I
| Národní dům:

I

| Jiné dary:

$
$
$

I Změna adresy:
I

| Jméno:............

j Číslo domu a ulice:
L— _ _ _ __ __ _

Přeji si potvrzení příspěvku

Předem děkujeme za podporu Kvartu a
Národního domu. Bez Vaší pomoci
nemohou existovat.
Výbor Sokol Melbourne lne.

vart;I
26. června v 2 večer

disco
Objednávky míst - Gosia
na tel: 9361 2051

Májová zábava
v sobotu 5. června v Očaro dním domě.
Oíraje STUDIO 4,
večeře v horním sále
Vstupné $10
OĚjednávty na tel.:
9369 6172 ne6o 9432 8246

Vydává SOKOL MELBOURNE INC, 497 Queen sherryStreet, North Melbourne 3051.
Tel: Sokol 9329 9922 , Pavel Pospíchal 9432 8246, mob: 0411 465 126, fax: 94328245
Technická spolupráce V. Weinzettl 9579 2216. Tiskne COX PRESS 9429 5914
If undelivered return to:

Sokolsky list
497 Queensberry Street
North Melbourne 3051
AUSTRALIA

REGISTERED BY AUSTRALIA POST

PP 340742100052

