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Lúčnica
Umělecký soubor Lúčnica představuje jeden z vrcholů ve zpracování slovenského folkloru vůbec.
Soubor vznikl v roce 1948 a od počátku své existence čerpá z bohatství slovenských lidových tanců,
písní, hudby a krojů, které obdivovalo publikum ve více než 60 zemích celého světa. Umělecký
soubor
Lúčnica
je
velice
úspěšným
reprezentantem
Slovenska
v
zahraničí.
Tanečníci Lúčnice vynikají skvělou technikou a mimořádným nasazením. Jejich výkony podtrhuje
strhující hudební doprovod orchestru Zlaté husle, vedeného Martinem Sleziakem.

Představit tento fenomenální soubor není snadné. Nejsou to jen nádherné kroje, usměvavé tváře
mladých párů a krokové variace, které dokážou diváky zvednout ze židlí. Je to nadšení, chuť do
života, radost a především přirozenost, která z každého vystoupení na diváka dýchá. Svůj podíl na
tom má bezesporu choreograf profesor Štefan Nosál, který taneční soubor Lúčnice po celá desetiletí
umělecky vede.
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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
Dále bychom chtěli upozornit, že valná hromada je
pouze pro současné finanční členy.

Ze stolu výboru
Oznámení valné hromady Sokola Melbourne Inc.
Valná hromada Sokola Melbourne Inc. se bude konat
v neděli 7.listopadu 2010 od 13.00 hodin v Národním
domě – 497 Queensberry St, North Melbourne.
Pozvánky budou zaslány všem členům poštou.
Pokud jste finančními členy a pozvánku
neobdržíte,kontaktujte sekretářku Naďu Pospíchalovou
na tel. 5996 9713 nebo starostku Markétu Lyell na tel.
0413 852 488.
Program valné hromady bude také uveřejněn na
sokolské webové stránce www.sokolmelbourne.com.au
a na nástěnce v Národním domě.
Nominace na pozice do výboru SMI na rok 20010-11
musí být odbrženy sekretářkou Naďou Pospíchalovou
nejpozději 24.října 2010. Kandidovat do výboru mohou
pouze ti, kteří mají zaplacené příspěvky na rok
2010-2011.
Proxy formuláře musí být obdrženy sekretářkou SMI
nejpozději do 13.00 hodin 6.listopadu 2010.

DOMOV
507- 509 Queensberry Street, North Melbourne
Domov je oáza klidu a pohody ve stáří.
Unikátní dlouhodobé bydlení pro seniory
v bezprostřední blízkosti Národního domu
umožňuje účastnit se programu
a popovídat si v rodném jazyce.
Domov se nachází v centru Melbourne,
jen pár kroků od Errol Street,kde jsou obchody,
banky a tramvajová zastávka.
Victoria Market jen tři stanice tramvají!
Cítíte-li se osamĕlým nebo osamĕlá,
uvažte naprostou zmĕnu.
Nabízí se vám možnost trvalého pobytu v krásném
prostředí Domova a získání přátelství vašich
českých sousedů.
Bližší informace rád poskytne
Eda Zlatý (tel: 9502 0880),
paní Růžena Bernášková (tel: 9645 8979)
nebo se s důvěrou obraťte na
Generální konzulát ČR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,
Telefon: 03 9629 6196

Těšíme se na vaši návštěvu.
Výbor SMI
SOKOL MELBOURNE INC. – složení výboru a
popis funkcí
Stanovy Sokola Melb. Inc. “Rules” určují složení výboru
ze čtyř činovníků -starosty, místostarosty, sekretářky,
pokladníka plus maximálně tří řadových členů. Stanovy
konkrétně popisují pouze některé povinnosti sekretářky
a pokladníka, ale náš spolek potřebuje další
dobrovolníky, kteří by zastali úkoly vyplývající z našich
aktivit: Kvart (jeho příprava, korektura, tisk a distribuci),
sokolské webové stránky, společenské a kulturní akce,
údržba budovy, provoz kuchyně, knihovna a HAAC.
Je zcela nezbytné, aby za každou pozici/činnost plně
zodpovídala jedna osoba. Tato osoba, v mnoha
případech, nemusí být členem výboru, dokonce ani
členem Sokola, za předpokladu, že byla pověřena
výborem. Je nutno také zdůraznit, že zvolená/pověřená
osoba nemusí vykonávat všechnu práci sama, nýbrž
může dále delegovat část nebo všechny úkoly na
někoho jiného, zatímco nese nadále plnou
odpovědnost.
Starosta a místostarosta
Starosta zajišťuje, aby vše bylo vykonáváno podle
našich stanov a specifických norem a také vede
veškeré schůze. Obdobná je funkce místostarosty, ten
přebírá vedení, v případě kdy starosta není k dispozici.
Oba musí ovládat práci na počítači.
Poznámka: pro dlouhodobý nedostatek dobrovolníků,
který stále přetrvává, starosta a místostarosta Sokola
sami vykonávají mnoho zmíněných činností, které
nejsou v jejich náplni práce.

Kurzy češtiny
pro začátečníky a pokročilé
Začátečníci: každé pondělí od 18 hod.
Pokročilí: každé úterý od 19 hod.
497 Queensberry St, North Melbourne
Vyučuje: Zuzana Vasitch
Telefon: 0413 032 366
Email: zuzana.vasitch@sokolmelbourne.com.au

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185
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Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
Sekretářka

Bar

Kromě povinností uvedených v našich stanovách,
obvyklé úkoly sekretářky jsou: starat se o korespondeci, připravit agendu a vypracovat zápis ze schůzí,
připravit agendu a podklady na valnou hromadu,
udržovat ve spolupráci s pokladníkem informace o
stavu členů. Sekretářka musí ovládat práci na počítači.

Osoba zodpovědná za činnost baru zabezpečuje
nákupy nápojů a ostatního zboží. Zodpovídá také za
provozní licenci.

Pokladník
Pokladník by mino jiné měl být zodpovědný za majetek
našeho spolku. Dále je členem finančního podvýboru a
připravuje pro ně čtvrtletní finanční zprávy. Každé tři
roky musí zařídit ocenění nemovitého a movitého
majetku pro účely pojištění. Kromě základních počítačových programů, pokladník musí umět pracovat
s programem MYOB.
Finanční podvýbor kontroluje finanční zprávu, finanční
situaci našeho spolku v době konání schůze, krátkodobé a dlouhodobé projekty údržby, stav finančních
příjmů např. členské příspěvky, inzerce, státní finanční
příspěvky a dotace, ceny za pronájem sálu.
Kuchyň
Na kuchyň Sokol klade mimořádný důraz. Zejména
v této oblasti je nezbytné přesně dodržovat všechny
normy a předpisy. Proto je velmi důležité, aby za
provoz kuchyně zodpovídala jedna osoba, která bude
dohlížet na dodržování všech předpisů.
Kulturní a společenské akce
Kulturní referent dbá na efektivní využití budovy
Národního domu ve všech oblastech (taneční zábavy,
vystoupení hostujících umělců, pravidelný pronájem
tanečním školám a hudebním agenturám např. Sorelli).

Specials do Prahy a Vídně
Letenky a zájezdy do celého světa
Emirates letí přímo do Prahy

Volejte Evu Jančík
488 Centre Rd, Bentleigh 3204
Tel: 03 9563 9122
Mob. 0413 499 321
Email:- eva@bentleigh.net

Údržba budovy
Náplň činnosti není nutno popisovat. Pověřená osoba
by měla být členem finančního podvýboru.
HACC, Kvart, webové stránky a knihovna – i v těchto
oblastech potřebujeme další dobrovolníky. Pokud byste
měli zájem pomoci, kontaktujte některého z členů
výboru.
Výborové schůze se konají jednou za měsíc.
Všichni členové výboru by měli být přítomni
a podílet se na výše zmíněných povinnostech.
Proto aby i nadále mohl Sokol Melb. Inc. úspěšně
pokračovat ve své činnosti, potřebujeme tým
schopných
lidí
ochotných
spolupracovat.
Vyzýváme tímto všechny členy, aby v tomto roce
kandidovali do výboru, případně se ucházeli o práci
v uvedených pozicích. Každá pomoc je vítaná.

***
Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš
Narodní dům a na Kvart:
J. Bartošová, H. Divišová, A. Dobeš, R. Dobiasek,
F. Fialka, F. Heřman , J. Kinda, V. Olšina,
M. Passerová, M. Sadkova, P. Segal, M. Trnka,
B. Vana
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací,
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!
Výbor Sokola Melbourne Inc.

Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
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Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
Sobotní zpívání pro děti
– důležitá informace

Rádi bychom upozornili všechny příznivce sobotního
zpívání v Národním domě, že v září zpívání nebude.
V posledních dvou měsících tento dvouhodinový
dopolední program získal nové nadšence, z čehož
máme velkou radost. Těšíme se na vás na všechny po

Bohemia Cakes - A Taste of Europe
342 Highett Road Highett Tel.:9553 6775
Navštivte naši cukrárnu v Highett.
Vyrábíme vysoce kvalitní pečivo, zákusky a páje.
Příjemná obsluha a výborná káva nezklamou
Vaše očekávání. Používáme jen nejlepší suroviny.
Nepoužíváme ve výrobě žádná umělá barviva
ani polotovary.
Otevřeno od úterý do neděle 8am - 5.30pm
Na Vaši návštěvu se těší
Hanika a Martin

Opticians & Optometrists
Slevy pro krajany
L & G Pergl
63 Pelham Street
Carlton 3053
Ph: 9663 6242

Mob: 0417 382 147
Fax: 9663 6842

zářijové pauze v plném počtu, rádi uvítáme další nové
tváře.
V říjnu budeme pokračovat 9.10. a 23.10. od 10 hodin.
Datumy jsou vždy aktualizovány v Kvartu a na
sokolských webových stránkách, zájemcům zaslány
emailem.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: 47 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
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Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755

Z dění v ND
Jak je již dlouholetou tradicí, Vepřové hody
v Národním domě byly i letos velmi úspěšné. Celkem
se spořádalo a prodalo přes 120kg jitrnic a jelit.

Při této příležitosti Generální konzul předal naší
starostce Markétě Lyell medaily Ministerstva zahraničních věcí za její dlouholetou činnost pro českou
komunitu ve Viktorii. Její práce si nesmírně ceníme
a jsme rádi, že se jí dostalo zaslouženého ocenění.
Gratulujeme a přejeme hodně elánu do budoucna.
Příjemné nedělní odpoledne pak všichni mohli strávit v
dolním sále na Myslivecké zábavě při poslechu
tradiční české hudby Studia 4 a ti s nadbytkem energie
a kalorií si i zatančili. Hodovalo se, zpívalo, tančilo a
hudba vyhrávala jak se patří. Určitě si to zopakujeme
zase za rok.

Více než 80 krajanů přišlo na nedělní “zabijačkový
oběd”, mezi nimi i Generální konzul Vít Kolář
ze Sydney. Zavítal do Národního domu, aby se s námi
rozloučil po jeho čtyřletém působení v Austrálii.
Za všechny krajany z Viktorie jemu a jeho rodině
přejeme hodně štěstí a úspěchů do příštích let.

Obědy v Sokole
Úterý 7.9. - Hovězí na smetaně s knedlíkem
Úterý 14.9. - Segedínský guláš s knedlíkem
Úterý 21.9. - Svíčková s knedlíkem
Úterý 28.9. - Uzené, zelí, knedlík
Neděle 12.9. - Vepřo-knedlo-zelo
(Father‘s Day)

+ polévka a zákusek s kávou

Obědy jsou od 12 hodin. Všichni jsou zváni

800 Glenhuntly Road

Caulfield 3162

Tel: 9530 0888
Fax: 9523 7800
Mob: 0412 033 757

Web: www.danubetravel.com.au
E-mail: danubetravel@ihug.com.au

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ
REPUBLIKY V SYDNEY

Přítomnost

Vážení přátelé, vážení krajané,

Vážení čtenáři,

jako by to bylo včera, co jsem Vám psal úvodní dopis,
ve kterém jsem se představoval po svém příjezdu do
Austrálie. Jako by to bylo včera, co jsem se s mnohými
z Vás poprvé setkal a snažil si pečlivě zapamatovat
všechna jména, tváře a osudy. Jako by to bylo včera,
kdy jsem měl tu čest stát se Vaším přítelem… Ty čtyři
roky uplynuly rychleji, než jsem čekal.

dovolte abychom Vám představili novou podobu
politicko-kulturního čtvrtletníku Přítomnost.

Nebudu na tomto místě zatěžovat dlouhým
bilancováním. Dobře vím, co se podařilo a co méně.
Pro mě osobně to byly roky nesmírně zajímavé, plné
cenných zkušeností a podnětných setkání, plné práce,
nápadů i starostí s jejich realizací. Byly to roky
naplněné radostí pracovní i radostí rodinnou.
Odjíždím domů v polovině září a nastupuji na
Ministerstvo zahraničních věcí v Praze, kde mě čeká
zajímavá, ale velmi exponovaná práce. Na tomto místě
dávám slib sobě, rodině a všem našim přátelům, že se
jednou do Austrálie vrátíme. Ještě tolik jsem toho chtěl
poznat a tolik lidí potkat! Odjíždím s čistým svědomím,
že jsem vykonal vše, co bylo v mých silách
a možnostech pro vztahy mezi našimi zeměmi, pro
pozitivní prezentaci republiky, pro rozvoj obchodu i pro
udržení důležité vazby s Čechy žijícími v Austrálii a na
Novém Zélandu.
Jsem rád, že mohu dnes napsat, že konzulát ČR v
Sydney zůstane zachován. Dojde k určitým změnám,
ale „okénko“ tady bude nadále otevřené a s ním naše
služby krajanům a ochota většiny mých skvělých
kolegů.
Přeji Vám krásné jaro, pevné zdraví, spokojenost
a štěstí. Budu vždy vzpomínat.
Váš
Vít Kolář
Generální konzul ČR v Austrálii

Na nových internetových stránkách www.pritomnost.cz
nalezete nejen publikované texty renomovaných autorů
z celého světa, ale i čerstvé zprávy, ankety
a samozřejmě celý archiv časopisu, včetně čísel
Přítomnosti z 20. a 30. let minulého století
v digitalizované podobě.
Přítomnost je nezávislý časopis a jeho předplácením
podporujete nejen zachování tradice, ale i další rozvoj.
Věříme, že za velice rozumnou částku předplatného
http://www.pritomnost.cz/predplatne/ se stane náš
časopis pro Vás povinným čtením stejně tak jak se stal
pro čtenáře ve více než padesáti zemích. Pro
limitované časové období (do 30. 6. 2010) nabízíme
zvýhodněné předplatné (standardní sníženo z 380 Kč
na 200 Kč a studentské sníženo z 190 Kč na 100 Kč).
V rámci této akce nabízíme pro nové předplatitele
publikaci "Aktéři v globálních sférách vlivu"
http://www.pritomnost.cz/2010/06/817/.
Zároveň Vám nabízíme i možnost sponzorského
předplatného (danově odečitatelného), ve výši
2490 Kč.
S úctou
MUDr. Martin J. Stránský
vydavatel

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.

Osadné - z konca EÚ do Bruselu
Tohtoročný Medzinárodný filmový festival v Melbourne
predstavil miestnym divákom aj aktuálny slovenský
dokument Osadné. Snímok o dedinke na konci
Slovenska a zároveň Európskej únie sa teší priazni
domácich i zahraničných divákov a na filmovom
festivale v Karlových Varoch získal hlavnú cenu.
V Osadnom žije niečo pod 200 obyvateľov, poväčšine
rusínskej národnosti, a za posledných päť rokov tu bol
pomer novorodencov k zosnulým 2 ku 50. Kto môže
sťahuje sa za príležitosťami do mesta a na vidieku sa
zastavil čas. Osoba samotného starostou Osadného je
skvelým symbolom tejto stagnácie. Pán Ladislav
Mikuláško je vo funkcii neuveriteľných 36 rokov a prežil
tak obdobie socializmu a úspešne zotrváva aj v dobe
rastúcej demokracie. Starosta Mikuláško vie, že jeho
obec je treba vrátiť na mapu. V snahe o jej
zviditeľnenie spojí sily s miestnym pravoslávnym
kňazom Petrom Sorokom a spoločne poprosia o pomoc
s propagáciou manažéra politického hnutia Rusínská
obroda, známeho karikaturistu, Fedora Vica. Títo traja
"aktivisti" identifikujú ako lákadlo pre turistov práve
okolitú
panenskú
prírodu
a
kľud.
Obec z európskych fondov vybuduje turistický chodník
a na jeho otvorenie Vico pozve europoslanca Milana
Gaľa, ktorý pohostinnosť oplatí pozvánkou do
Bruselu. Vzniká nádej na získanie ešte väčšej podpory
a začína cesta malej politiky za veľkou, ktorá má
premeniť Osadné z obyčajnej bodky na mape v
turi sti ckú
atrakciu.
Alebo
nie?
Starosta so svojimi zastupiteľmi (v úrade zariadením
pripomínajúcom socialistické pohostinstvo tretej
cenovej skupiny) pri poldeci slivovice vymýšľa ako v
Bruseli "zalobbovať" v prospech Osadného. Kňaz získa
požehnanie na cestu a okrem podpory turizmu sníva aj
o prostriedkoch na vybudovanie miestneho kláštora.
Ako jediný z výpravy sa učí užitočné anglické frázy, tie
sa im hodia pri objednávaní piva na Grand Place
v centre Európy.
V deň D manželky na cestu vyprážajú rezne a bali na
poctivo vyžehlené košele a kravatu na každú

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

Marie Baumová,
tel: 9764 3342
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príležitosť. Pre Soroka je to zároveň prvá cesta
lietadlom a nadšene natáča každý moment.
Tu sme prostredníctvom kamery svedkami stretnutia
takmer naivnej vidieckej nádeje so svetom diplomacie a
veľkej politiky. Delegáciu z Osadného privíta slovenský
eurokomisár Ján Figeľ i český europoslanec a bývalý
československý kozmonaut Vladimír Remek. Obaja
oficiálne príjmajú dary z Osadného, vrátane pozvania
na poľovačku, diplomaticky s výpravou podebatujú
a vyjadria pochopenie pre ich situáciu. Celá návšteva
má síce podtón naivity typu "vidiečan vo veľkomeste",
ale po návrate domov sú aktivisti mierne rozčarovaní,
najmä mladý kňaz si uvedomuje, že žiadneho
konkrétneho prísľubu sa im nedostalo. Nakoniec
formálny kontakt s Bruselom pretrváva a vyzerá to,
že aspoň jeden z navštívených do Osadného zavíta,
aspoň na tú poľovačku. Europoslanec Remek je
pozvaný na slávnostné odhalenie hlavnej informačnej
tabule v Osadnom. Tabuľa v tvare medveďa má
vystihovať charakted dediny a jej obyvateľov. Všetko
vyzerá nádejne, až do poslednej chvíle, keď prvý
čechoslovák vo vesmíre namiesto seba pošle podporný
list. V Osadnom je okolo medveďa zhromaždených pár
obyvateľov a starosta list nahlas číta. Scéna ako z
tragikomédie, nevieme či sa nám chce plakať alebo
smiať. Takýchto chvíľ je vo filme niekoľko a práve kvôli
nim sa ho oplatí vidieť. Vyvolajú úsmev na tvári, ale
poskytujú i materiál na zamyslenie.Obcí s pododobným
osudom je totiž na Slovensku oveľa viac. Úprimné
výpovede hlavných hrdinov sledoval režisér Marko
Škop tri roky a okrem ich pracovného života vidíme aj
do ich súkromia. Starosta prekonáva závažné
zdravotné problémy a kňazovi sa narodí syn. Žeby
opäť akási symbolika? Mladý kňaz po narodení syna
uvažuje o opustení Osadného, zatiaľ čo politický otec
obce bojuje o udržanie vlastného zdravia. A po húfoch
turistov ani vidu ani slychu, aktivisti však urobili čo
m ohli
a
dúfajm e,
že
to
nev zdaj ú.
Ak budete mať možnosť určite si snímok pozrite, je to
príjemných šesťdesiat minút reality. Na začiatku sa
hodia aj anglické titulky, hoci som Slovenka, pri
kňazovej rusínčine som za ne bola vďačná.
Ingrid Ludvikova

Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
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Tel: 02 9581 0111, Fax: 02 9371 9635

Převzato z ČTK
Lidi k volbám vedla nespokojenost s politiky
Nejčastějším důvodem účasti voličů v květnových
sněmovních volbách byla jejich nespokojenost
s politickou situací nebo konkrétními politiky. Vyplývá to
z aktuálního průzkumu agentury STEM, který má ČTK k
dispozici. Voliče Věcí veřejných (VV) vedla k urnám
také snaha dostat do politiky nové tváře, příznivci ČSSD
chtěli podpořit volební program své strany. Pravicově
orientovaní voliči zohlednili také rostoucího zadlužování
země, zjistil průzkum.
Nespokojenost s politikou přivedla podle STEM v květnu
do volebních místností 29 procent lidí, 23 procent
Čechů chtělo účastí ve volbách podpořit program
oblíbené strany a 21 procent považuje účast za
samozřejmost.
"V letošních volbách dominoval protestní motiv," uvedli
analytici STEM. Nespokojenost je dlouhodobě
příznačná pro příznivce komunistů, letos byla ale hlavní
motivací i pro voliče pravicových a nových stran.
Příznivý dojem z předvolební kampaně motivoval podle
STEM k účasti ve volbách jen málo lidí. VV zapůsobily
kampaní na čtyři procenta voličů, sociální demokraté na
tři procenta lidí, ostatní strany pak jen na jedno až dvě
procenta dotázaných.
Motivace k účasti ve volbách se liší podle toho, kdy se
lidé definitivně rozhodli, že volit půjdou. Nejsilněji zazněl
tón nespokojenosti u voličů, kteří se rozhodovali na
poslední chvíli, tedy v posledním týdnu před termínem
voleb. Možná díky tomu také mimořádně posílily nové
strany VV a TOP 09.
Občané ČR mají největší odstup k Romům, blíže
mají k Ukrajincům
Obyvatelé České republiky mají z hlediska národností
největší odstup vůči Romům. Jen o něco lepší vztah
mají k Vietnamcům a Ukrajincům. Podle průzkumu
agentury Focus, jehož výsledky má ČTK k dispozici, by
si Roma či Romku dokázalo představit jako životního
partnera, přítele, souseda nebo spolupracovníka méně
než deset procent dotázaných. Zhruba pětina lidí je
ochotna je akceptovat jako občany Česka. Největší
počet dotázaných, konkrétně 43 procent, by je ale
nejraději do země nevpouštělo nebo je vyhostilo.

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES

OPRAVY A PRODEJ
Ledniček, praček, sušiček, myček
nádobí, průmyslových a domácích
spotřebičů.

IVO NOVAK
8 Webster St., Dandenong
Tel: 9791 9994
MOBILE: 0407 369 211

Zhruba čtvrtina respondentů by se nebránila, kdyby jejich
partnerem, přítelem, sousedem nebo spolupracovníkem
byl Vietnamec. V případě Ukrajinců by to bylo schopno
akceptovat 15 procent dotázaných. Přibližně třetina lidí
u obou zmíněných národností uvedla, že by je byla
ochotna přijmout jen jako návštěvníka státu.
O něco vstřícnější jsou už občané Česka k Polákům
a Němcům. Coby životní partnery si je dokáže představit
pět, respektive šest procent lidí. Šedesáti procentům
dotázaných by ale Poláci nevadili jako přátelé, sousedé
nebo spolupracovníci. Pětina by je akceptovala jen jako
návštěvníky Česka. Němce by jako přátele, sousedy
nebo spolupracovníky bralo 39 procent lidí. Pro třetinu
respondentů jsou přijatelní jen jako návštěvníci ČR.
Naproti tomu více než dvě třetiny respondentů si dovede
představit jako svého partnera Čecha či Češku, necelá
polovina pak i Moravana nebo Moravačku. Pokud by šlo
o Slováka, za partnera by si je vybrala zhruba čtvrtina
dotázaných. Ze všech posuzovaných národností ale byli
Slováci a Slovenky nejčastěji vítáni jako přátelé, což
uvedlo 35 procent lidí.
Agentura provedla průzkum ve dnech 10. až 23. dubna
a zúčastnilo se ho 1018 obyvatel ČR starších 15 let.
Protiraketová obrana může být v ČR už v půlce roku
2011
Centrum včasného varování protiraketové obrany USA
by v České republice mohlo začít fungovat v polovině
2011, prohlásil ministr obrany Alexandr Vondra.
Doplnil, že na financování projektu by se po roce 2012
měla podílet i česká vláda. Také americký list
Washington Post napsal, že protiraketový štít nad jižní
Evropou spustí USA zřejmě už v příštím roce.
Terminál střediska budou obsluhovat čeští vojáci, které
na základě sjednaného memoranda přijedou zaškolit
Američané, vysvětlil v televizní diskusi Otázky Václava
Moravce ministr obrany. "Nebude to žádná velká
smlouva, nepůjde se s tím ani do parlamentu," dodal.
Podle informací Washington Post z amerického
ministerstva obrany je Pentagon blízko uzavření dohody
o umístění pozemního radaru v Turecku nebo v
Bulharsku, napsal americký deník. Instalace tohoto
radaru by umožnila spuštění první fáze protiraketového
štítu v roce 2011.
Podle Vondry v současnosti "není na stole" žádný další
návrh, který by do ČR umísťoval aktivní prvky

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

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

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

protiraketové obrany. "Z toho, jak jsou dnes karty
rozdány, tak my jsme o náš konkrétní podíl přišli,
bohužel," poznamenal ministr. Střely systému by podle
něj nyní měly být rozmístěny v Polsku a zřejmě
v Rumunsku, radarové systémy asi v Turecku. Podle
původních smluv české strany s administrativou
amerického prezidenta George Bushe měl v ČR vyrůst
právě radar systému. Proti tomu v Česku mnoho lidí
protestovalo.
Poté, co Bushův nástupce v Bílém domě Barack
Obama systém přehodnotil, začala jednání o nové
podobě zapojení. V nich pokračovala i úřednická vláda
premiéra Jana Fischera. Nynější návrh USA podle
Vondry přijali ministři obrany a zahraničí této vlády
Martin Barták (za ODS) a Jan Kohout (za ČSSD).
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stíhání bratrů i Milana Paumera kvůli promlčení odložilo.
Případ Mašínů ale dodnes vzbuzuje silné emoce - někteří
lidé opakovaně požadují, aby jim bylo uděleno státní
vyznamenání, jiní je označují za vrahy.
Z rodiny zatím získala státní vyznamenání jen matka
Zdena Mašínová, která v roce 1998 obdržela in
memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Její
stejnojmenná dcera ale odmítla řád na Pražském hradě
převzít - protestovala tak proti tomu, že její bratři tehdy
vyznamenání nedostali. Řád Zdena Mašínová převzala až
více než po roce. Senát nicméně už několikrát Mašíny,
Paumera i další bez úspěchu na vyznamenání navrhl. Na
jaře 2008 pak tehdejší premiér Mirek Topolánek (ODS)
bratry Mašíny i Paumera ocenil plaketou předsedy vlády.
***

Boj Mašínů se zbraní v ruce rozděluje českou
společnost i dnes
Případ skupiny lidí kolem bratří Josefa a Ctirada
Mašínových, kteří se počátkem 50. let postavili
komunistickému režimu se zbraní v ruce, dodnes
vyvolává v české společnosti rozepře. Skupina,
do které patřil i 22. července zesnulý Milan Paumer,
se pokusila navázat na činnost podplukovníka Josefa
Mašína, popraveného v roce 1942 nacistickými úřady
za odboj. Při jejich činnosti zemřelo šest lidí - dva
příslušníci SNB a pokladník v Československu a
později tři východoněmečtí policisté.
Právě Paumerovi se spolu s bratry Mašínovými na
podzim 1953 podařilo probít do západního Německa,
další členové skupiny byli později v Československu
odsouzeni k hrdelním trestům nebo mnohaletému
žaláři. V lednu 1955 vynesl Nejvyšší soud tři rozsudky
smrti, jedno doživotí a 13 lidí bylo odsouzeno celkem k
241 letům - nejčastější byly tresty v rozmezí 15 až 18
let. K pětadvacetiletému žaláři byla odsouzena i matka
Mašínových; v červnu 1956 zemřela ve vězení.
Mašínové a Paumer nikdy nebyli v Československu
odsouzeni, jejich stíhání bylo přerušeno a komunistické
úřady několikrát marně žádaly Spojené státy o jejich
vydání. V polovině 90. let pak státní zastupitelství

TRADIČNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ NA ŠUMAVĚ
Mše Sv. v neděli 26. září ve 14 hodin.

Sloužit bude otec Hrdina OFM a otec Bernard
OFM . V 15 hod. bude pokládání věnce
u pomníku padlých a pronásledovaných.
Po náboženských oslavách pak následuje taneční
zábava s oblíbenou kapelou Edy Zlatého.
Kroje jsou vítány!
Obědy nebo jen kávu s koláčky podáváme již od
12 hodin.
Těšíme se na setkání na Šumavě
Locks Way – Belgrave South (Mel. 84J)
Tel.: 9754 5159

Playgroup pro česky mluvící rodiče a jejich děti
Scházíme se každý pátek ráno od 10 do 12 hod.
v Alma Road Community Centre, 200 Alma Rd.,
East St Kilda.

Prijďte se i vy podívat mezi nás. Všichni jsou vítáni.
Kontakt: : Martina Smith (0423 678 491),
Katka Hargraves (0432 279 910)
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

NOVINKA – NEPŘEHLÉDNĚTE

ČEŠTINA PRO DĚTI
INTERAKČNÍ METODOU
tento rok v Národním domě
každou druhou sobotu od 10 do 12 hodin
v srpnu pouze 14.8.
( v září zpívání nebude)
dále pak 9. a 23. října)
zpívání, říkadla, hry, tanec
(za doprovodu jednoho z rodičů)
vhodné pro děti už od 6 měsíců
i pro ty nejstarší
znalost češtiny není podmínkou
vstupné $5 na rodinu / za návštěvu

bližší informace: Zuzana Vasitch
mob. 0413 032 366
zuzana.vasitch@sokolmelbourne.com.au

Pavel a Hana Homolkovi
WRECKING MOST POPULAR MODELS OF AUSTRALIAN & JAPANESE CARS

9791 5500



ENGINES



PANELS



MECHNICAL PARTS



FREE FAST DELIVERY



CHECK OUR SERVICE & PRICES



Member of
MELBOURNE HOT LINE

85-87 ORDISH RD, DANDENONG 3175

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dům
otevřen. Více než 5000 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!
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PROGRAM NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2010
KAŽDÉ
ÚTERÝ
KAŽDÝ
ČTVRTEK
KAŽDÝ
ČTVRTEK

OBĚDY
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

Cena $20

KÁVA A ZÁKUSEK, KARTY - Penzisti

12:00

SWING PATROL – LEKCE SWINGU
Lekce od 18.30

Tancování od 21.30

Cena $10

Sobota
4. září

Sorelli - Australian Jewish Music Ensemble

Neděle
12. září

Svátek otců - Slavnostní oběd

Neděle
12. září

Argentýnské Tango

Pátek
17. září

Brazlian Rhythms: A Night of Forro & Samba Rock

Sobota
29. září

Disco night with DJ Skandal

Rezervace tel. 0403 947 836

Vepřo, knedlo, zelo

Lekce od 17.30 hod.

Cena $24/22

Rezervace tel. 9807 2326

Cena $18

Tancování od 19.00hod

Cena $10

Rezervace Luciano tel. 0430 222 146

Rezervace tel. 0411 262 325

Cena $15

Cena $15

Svátek otců
Srdečně vás zveme na slavnostní oběd, který ocení každý tatínek
vepřo, knedlo, zelo.

V neděli 12. září 2010
Od 12.00 hod.
Rezervace tel. 9807 2326

VÁŽENÍ ČTENÁŘI KVARTU
Laskavě odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem :
ŠEK MUSÍ BÝT ADRESOVÁN NA: SOKOL MELBOURNE INC.
Sokolský list: $........................
Národní dům: $........................
Členské příspěvky: $.....................
Změna adresy: Opravte prosím adresu na zadní straně

12:00

18:30

20:30

12:00

17:30

21:00

19:30
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