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Pravčická brána

Pravčická brána je největší přirozená skalní brána v Evropě, národní přírodní památka. Dostala se
mezi semifinalisty soutěže o budoucích sedm "přírodních divů světa". Nachází se v Severních
Čechách, 15 km na sever od města Děčína. Pravčická brána stojí na svém místě odnepaměti.
Je výsledkem milióny let trvajícího zvětrávání v méně odolné části skalního masivu, tvořeného
kvádrovými pískovci turonského stáří. Pravčickou bránu navštívily od dob, kdy byla "objevena" pro
turistiku, prokazatelně milióny lidí. Mezi mnoha známými osobnostmi se jejím půvabům obdivoval
hned dvakrát – v letech 1831 a 1851 – slavný autor pohádek Hans Christian Andersen. Je bezesporu
jasné, že také zde načerpal mnoho inspirace pro svou práci.

Čtěte na straně:
2 ......... Ze stolu výboru

5 ........... Vodafest

3 ......... Dopisy krajanům

6 ........... Z ČTK

4 ......... Ohlížení za životem Slávka Hájka 11 .......... Program

2

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.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Výbor SMI

Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš
Narodní dům a na Kvart:
J. Austin, J. Bernard, M. Cerny, N. Chudy, Z. Kasal,
L. Kertschl, E. Kovarik, M. Kozel , P. Lesse,
V. & L. Markovec, M. Ondrasek, O. Rozman,
I. Ruzbacky, H. Sali, M. Soucek, V. Vondra, V. Vrsecky
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací,
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!
Výbor Sokola Melbourne Inc.

Obědy v Sokole

DOMOV

Úterý 5.10. - Řízek, bramborová kaše, salát
Úterý 12.10. - Vepřo-knedlo-zelo
Úterý 19.10. - Hovězí pečeně na houbách s knedlíkem
Úterý 26.10. - Kuře na paprice s knedlíkem

507- 509 Queensberry Street, North Melbourne

+ polévka a zákusek s kávou

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.

Večeře

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

Sobota 16.10. - Řízky s bramborovým salátem,
zákusek& káva

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

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au

KOMUNITNÍ WEB ČESKÝCH SENIORŮ SE
CHCE OTEVŘÍT KRAJANŮM V ZAHRANIČÍ
Komunitní web českých seniorů www.sedesatka.cz
zahájil provoz teprve po loňských prázdninách, přesto
již zaznamenal přes 125 000 návštěv, především z řad
seniorů. Ti spolu na internetu nejen komunikují, ale
vzájemně se seznamují a realizují společné aktivity
i mimo web. Tvůrci projektu by web rádi utevřeli
i krajanům v zahraničí.
„Potěšilo nás, že se několik set seniorů z celé České
republiky zaregistrovalo a velmi aktivně se účastní
každodenního života na webu. Senioři na
www.sedesatka.cz dokonce vytvořili partu, která se
společně setkává na občasných srazech, společně řeší
životní problémy, navzájem si fandí a podporují se.
Rádi bychom pozvali na web i seniory žijící v zahraničí,
jejich životní zkušenosti by neměly zapadnout“ uvedl
Jan Vojvodík, zástupce provozovatele webu,
občanského sdružení CENTRED.
Komunitní web Šedesátka.cz neplní jen funkci
diskuzního fóra, ale poskytuje zpravodajství
z jednotlivých regionů České republiky, uveřejňuje
rozhovory se zajímavými osobnostmi, věnuje se
aktuálním tématům. Občanské sdružení CENTRED
realizuje i další projekty, spojené s www.sedesatka.cz,
„např. projekt sbírající vzpomínky obyvatel jednotlivých
českých krajů nebo rozcestník sociálních služeb pro
seniory. Ve spolupráci s dalšími partnery připravuje
rovněž vydání knihy příběhů z dětství jednoho
návštěvníka Šedesátky.cz.

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
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Na lidi přes šedesát jsme si zvykli dívat se jako na
skupinu, která je vůči pracovně aktivní generaci
v nevýhodě a spíše ji omezuje. Jde přitom o obrovský
rezervoár zkušených a poctivých osobností, kteří by
mohli společnosti pomáhat v orientaci, aby si zachovala
vyváženost a zdravý selský rozum. Měli jsme na
počátku obavy, že senioři budou uzavření ve svých
světech a ulitách, přitom je to naopak. Díky projektu
Šedesátka.cz jsme se stali součástí světa seniorů,
který je tak inspirativní, až nám z toho často jde hlava
kolem. Věříme, že přišel čas projekt rozšířit, senioři
doma i v zahraničí si jistě mají navzájem co říci“
dokončil Vojvodík.
Početnou skupinu otevřených seniorů najdete na
www.sedesatka.cz.
Kontakt:
Mgr. Bc. Jan Vojvodík, předseda CENTRED o.s.
+420 774 765 880

KRAJANÉ
Dobrý den,
chtěli bychom Vás informovat o nových internetových
stránkách pro Čechy a Slováky žijící v zahraničí, které
jsou
na
adrese
www.krajane.org.
Tento portál je určen pro informaci a vzájemnou
komunikaci krajanů v cizině. Stránky nabízejí prostor
pro krajanské spolky a instituce a jejich aktivity.
Přinášejí rovněž zprávy z kultury, především ze života
krajanů. Jejich součástí je i přehled připravovaných
akcí. Rádi bychom, aby se stránky staly také místem
pro výměnu názorů a zkušeností ze života v cizině
i případně pro získání rady či pomoci. Do obsahu
stránek tak může přispívat každý. Na stránkách je
prostor i pro blogy, diskuzi a inzerci.
Přivítáme i Vaše připomínky a podněty.
Upřímně se těšíme na spolupráci
Jaroslav Růžek
info@krajane.org

Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
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Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
Ohlížení za životem Slávka Hájka

Jakoby ani neodešel – vidím ho stále před očima
s přátelským úsměvem a srdečným pozdravem Halou.
Do klubu přicházel rád jako člen výboru a pak jako
řádný člen. Potěšil se s ostatními, dát si oběd a přivest
svou Adélku. Po celý život v ní viděl ten největší dar,
kterého se mu dostalo.
A tak to viděla i ona. Svorně a nerozlučně se starali o
vše, co jim život nadělil. Ať už dvě krásné dcery, které
pěkně vychovali, a pak ještě čtyři vnoučátka, dnes už
samostatné a nezávislé mladé lidi. Všichi se výborně
vyvedli. - však také měli ve Slávkovi a Adélce správný
vzor. Slušnost, zdvořilost, smírnost a nápomoc všem
blízkým. Tak jsem je zažila i já hned z prvopočátku
před čtyřiceti lety jako nová známost Luby. Nebylo to tu
pro nás lehké – rozdílů, hlavně té zvláštní anglosaské
hranatosti a jakési zpozdilosti bylo kolem hodně, ale
lidé jako Slávek dokázali zpříjemnit ty nedomácí pocity.
Brzy jsme se začali častěji zvát na večeře. Nikdy
nezapomenu na jeden elaborát zvaný Beef Wellington,
který nám mistrně předložila Adélka u nich v moderním

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

domě v Doncasteru. A tak ji to také Luba, jako bývalý
šéf, náležitě ocenil. Pro mě – tehdy nekuchařku - to byl
prostě labužnický zázrak .
Roky šly dál. Viděli jsme se na plesích, večírcích a
zahradních slavnostech nesčíslněkrát. Každý už měl
pěkný dům, bazén, zahradu a rád dělal setkání i
doma..
U Hájků se někdy slavívaly Silvestry nebo něčí
narozeniny a oba bývali báječnými hostiteli.
Když se pak po létech oba rozhodli strávit zralá léta
v teplejších krajích, vybrali si Zlaté Pobřeží – Gold
Coast. Tam našli okamžitě plno známých a tradice
setkávání zase pokračovaly. Navíc Slávek nikdy
neopomněl pozvat na výlet v jeho oblíbené lodi, kterou
tak rád mistrně řídil a svědomitě opatroval. Proto také
všichni mojí hosté z české vlasti mohou vzpomínat na
unikátní zážitky, kdy nás jeho loď zavezla až do zálivu
mezi ostrovy Stratbrook, kde byly teplé laguny, písečné
přesypy, strach neznající klokánci a nikde ani živáčka.
Jen nádherná příroda a klid. Slunce nás oslňovalo a
teplý jemný písek se trochu bořil. Senzace zážitku nás
cele naplnila. Slávek se usmíval. Znal ty důvody pro

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: 47 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
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Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
které nás zavedl právě sem. I on se rád nechal unést
tím pěkným pocitem z jednoduché ale silné chvíle
v přírodě u vody. Po cestě jsme vždy otevřeli i lahvinku
červeného.
A tak Ti Slávku připíjíme i dnes se vzpomínkou na Tvůj
krásný a plný život, ve kterém jsi nás svým přátelstvím
tak bohatě obdařil.
V Šustková

Vodafest
Milí čeští a slovenští krajané,
Jmenuji se Lenka Allen a tak jako vy jsem před lety
našla zde v Austrálii svůj nový domov.
V poslední době jsem přemýšlela o tom, kolik imigrantů
českého a slovenského původu žije v Austrálii a kolik
nových lidí každoročně přijíždí, a jak vytvořit příležitost,
která by nás slučovala bez ohledu, k jakým
organizacím patříme, jakým jazykem mluvíme, jakého
jsme náboženského vyznání nebo kdy jsme se sem
přistěhovali. Také jsem myslela na své děti a na to,
jakým způsobem v nich pěstovat lásku k našim
tradicím.
Z této myšlenky a nápadu hrstky lidí vznikl Český a
slovenský festival „VodaFest“, který by nám i ostatním
etnickým komunitám každoročně připomínal krásy
bohatých kulturních a historických tradic obou národů.
Festival, který by nás pobavil a potěšil. Proč Vodafest?
Voda, jako symbol života a dva národy, jako dvě kapky
v moři mnohonárodnostní australské společnosti.
Letošní první ročník Českého a slovenského festivalu
„VodaFest“ se bude konat 13. listopadu 2010 od 10 do
18 hod v areálu Šumavy, v Belgrave South ve Viktorii.
Na programu je série koncertů, výstava českých a
slovenských umělců,
přehlídka národních krojů,
folklórní hudba a tanec, tradiční řemeslná rukodělba,
audiovizuální prezentace o významných kulturních
místech v České a Slovenské republice, ochutnávka

Ráda bych vás tímto na Český a slovenský festival
„VodaFest“ pozvala. V duchu jednoty, štědrosti, dobré
vůle, tvořivosti a tolerance se již více jak 50 lidí zapojilo
do jeho organizace. Čím více nás bude, tim více
nápadů a lépe odvedené práce. Každý dobrovolně a
v rámci svých možností. Nakonec chceme vejit do
povědomí s takovým festivalem, na který bychom mohli
být v tom nejlepším slova smyslu hrdi.
Přispět lze nejrůznějším způsobem: nápadem, prací,
poskytnutím materiálu, profesionální radou, službou u
stánku či vystoupenim v den festivalu. Každá iniciativa
je vítaná. Naším cílem je získat $14,000 na realizaci
festivalu a úpravy areálu Šumavy tak, aby zde mohla
tato akce proběhnout. Výdaje budou s vyřízením
povolení u místního úřadu, zajištěním první pomoci,
ochranky, jeviště, stánků, hygienického zařízení,
hromadné dopravy atd.
Pokud máte zájem podpořit českou a slovenskou
komunitu, pomoci s organizací festivalu, či finančně
přispět, dejte nám prosím bez odkladu vědet. Šeky
vystavené na Parents of Association of Czechoslovak
School, Festival Fund, zasílejte na adresu P.O. Box 32,
Bentleigh Vic 3204. Bližší informace obdržíte na
telefonním čísle 0418 388 689 nebo na internetových
stránkách www.vodafest.org.
Děkuji vám za pozornost a přeji vám hezký den!
Lenka Allen

Česká školička
každou sobotu od 2 do 3.30 pm v hale kostela St
Mathew roh Park Rd a Nepean Hw Cheltenham
Ve stejném prostoru každou druhou sobotu
hravá forma 2 – 3 pm pro nejmenší (3 -5 let),
předškolní příprava data 4.9 – 18.9 – 2.10 –16.10 –
30.10 říkadla, barvy,cvičení, hry, písmena, obrázky
a list domů mamince= co jsme se dnes naučili,
Doporučujeme.
Informace V Šustková
Tel. 03 9557 0279 nebo mob. 0408088167

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

Převzato z ČTK
Řidičům za vulgární gesta
a slovní útoky vůči ostatním účastníkům silničního
provozu by měla hrozit pokuta, míní předseda
meziresortní dopravní komise Stanislav Huml. Bývalý
dopravní policista a poslanec Věcí veřejných to uvedl v
rozhovoru pro časopis Týden. Argumentoval příkladem
Německa, kde může řidič za obscénní gesto, které
adresuje policistovi, dostat prý až 1000 eur (zhruba
25.000 korun).
"Každý někdy udělá chybu, ale když vám potom ještě
někdo začne sprostě nadávat, tak se člověk mnohdy
roztřese a není schopen další jízdy. I my bychom mohli
tohle pokutovat," míní Huml. Výši pokuty ale
nenaznačil.
Senátní novela má zrušit bodový trest za malé
překročení rychlosti, za porušení povinnosti denního
svícení nebo za naměření malého množství alkoholu,
proti čemuž se postavil premiér Petr Nečas (ODS). Ani
Huml navrhovaným řešením nebyl nadšen. Senátoři
naopak požadují přísnější tresty za nepřipoutání se
bezpečnostními pásy a ohrožení jiných účastníků
provozu. Řidiči, kteří by spáchali za tři měsíce více
přestupků, by měli být ovšem potrestáni srážkou bodů
pouze za ten s nejvyšší sankcí.
V anketě ČTK 43% čtenářů souhlasí a i a 57%
s pokutováním řidičů za vulgární chování nesouhlasí.
Bohatí řidiči
by podle ministra dopravy Víta Bárty měli platit vyšší
pokuty. Návrh už řeší experti, hotov by měl být do
konce roku. Koaliční partneři ale s nápadem
nesouhlasí.
"Návrh znemožní, aby především dobře situovaní a
agresivní mladí řidiči měli dojem, že je česká silnice
Divokým západem," řekl ministr. Bárta se nechal
inspirovat pravidly, která platí ve Finsku nebo
Švýcarsku. Právě ve Švýcarsku nyní jednomu řidiči
hrozí za překročení povolené rychlosti o 170 km/h
pokuta v přepočtu až dvacet milionů korun.
Podle koaličních partnerů je sporné především to, že
policie by získala přístup k majetkovým přiznáním.

"Tento problém by se dal řešit přístupem do databáze
finančních úřadů," uvedl ředitel divize bezpečnosti
provozu z Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič.
Podle Bárty by se měla na výši pokuty odrazit i cena
vozu. Řada bohatých podnikatelů se totiž drží uměle ve
ztrátě.
ODS ani TOP 09 ale volný přístup k informacím
finančních úřadů dát policii nechtějí. Výše pokuty
vyměřená podle ceny vozidla prý navíc znamená
porušení rovnosti před zákonem. ČSSD i policii se
naopak nápad líbí. Sociální demokraté by podle
poslance Jeronýma Tejce přivítali i možnost, aby
policie mohla dočasně auto zabavit. "Měli bychom
posuzovat také to, jakou hodnotu má pokuta pro
pachatele," uvedl.
ČT uvedla, že policie má s řidiči v silných a drahých
autech bohaté zkušenosti. Nízké pokuty je neodradí a
jsou agresivnější. "Souvisí to asi s tím pocitem, že jedu
v silném, bezpečném autě a že si mohu dovolit
cokoliv," tvrdí ředitel dopravní policie Leoš Tržil.
Anketa ČTK
Měli by bohatí řidiči platit větší pokuty? 72% ano, 26%
ne, 2% nevím.
Celkem hlasovalo 1587 uživatelů.
Evropským hlavním městem kultury
pro rok 2015 se za Českou republiku stane Plzeň.
Rozhodla o tom v Praze mezinárodní porota.
Novinářům verdikt oznámil její předseda Robert Scott.
Druhým kandidátem byla Ostrava. Hlasování bylo velmi
těsné, pro Plzeň zvedlo ruku šest z 11 porotců.
Plzeň bude evropskou kulturu v roce 2015
reprezentovat spolu s belgickým Monsem. Po ohlášení
výsledků zavládl v sále ministerstva kultury ohromný
jásot Plzeňanů a jejich fanoušků, bylo vidět dokonce
slzy štěstí. Zklamání naopak nezastíral ostravský tým.
Podle předsedy poroty bylo rozhodování těžké, protože
oba projekty byly nesmírně kvalitní. "Pevně doufám, že
město Plzeň najde způsob, jak s Ostravou
spolupracovat," řekl Scott. "To dilema nešlo jen napříč
komisí, ale i v nás, bylo to jen o jeden hlas," uvedl
místopředseda poroty Roman Bělor.
Silné emoce vládly i přímo v Plzni a v Ostravě.

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
Na ostravské Masarykovo náměstí přišlo své město
podpořit na 2000 lidí. Při oznamování výsledku zasáhla
dav obrovská vlna smutku, objevily se slzy, ale i přes
zklamání, lítost a u některých pocit nespravedlnosti se
Ostravané v bezprostředních reakcích shodli, že město
půjde hrdě dál a dokáže Evropě, že v ní má své místo.
Do sadů v centru Plzně si přišly výsledek rozhodování
poroty poslechnout asi tři stovky Plzeňanů. Po vteřině
prvního překvapení se ozvaly po ohlášení výsledku
radostné výkřiky, pískot a potlesk.
Vítězné město musí připravit na rok 2015 bohatý
kulturní program. Obě města si při své propagaci
naplánovala i výstavbu nových kulturních center.
Vedení obou měst také slíbilo, že se projekty budou
snažit zrealizovat bez ohledu na to, jestli titul získají
nebo ne.
Plzeň chce postavit například nové divadlo a sportovně
-kulturní centrum ve Štruncových sadech. Ostrava
připravuje společensko-kulturní klastr na Černé louce,
kde má vzniknout koncertní síň, galerie nebo hudební
pavilon.
Podle analýzy, kterou si nechala vypracovat Evropská
komise (tzv. Palmerova zpráva), má udělení titulu pro
město ekonomický přínos. Ve městech, která se
pyšnila titulem Evropské hlavní město kultury, vzrostla
zaměstnanost v průměru o deset procent, zvýšil se
turismus o 40 procent, do města přišli noví investoři a
rozproudil se trh s nemovitostmi. Odhaduje se, že
každé euro investované do akce přineslo městu zisk
osm až deset eur.
Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg
v souvislosti s vyhošťováním rumunských Romů z
Francie nařkl prezidenta Nicolase Sarkozyho z
rasistických pohnutek. "To, jak prezident Sarkozy
vyhošťuje rumunské občany, je proti duchu a stanovám
EU. Mírně řečeno, když se na to díváte, nelze se
ubránit podezření, že v tom hrají roli taky rasistické
pohledy".
Od začátku letošního roku Francie repatriovala přes
8300 Romů. Tyto repatriace jsou součástí
bezpečnostní politiky, kterou koncem července vyhlásil

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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prezident Sarkozy a která je zaměřena především na
imigranty a právě Romy.
Vyhošťování Romů vyvolalo bouřlivé reakce,
znepokojení vyjádřila Evropská komise i Rada Evropy,
18 nezávislých expertů z výboru OSN vyzvalo
francouzskou vládu, aby se snažila největší etnickou
menšinu v EU integrovat. Zděšení nad repatriacemi
vyjádřili evropští socialisté, odsoudil je Vatikán.
Romové, kteří souhlasí s opuštěním Francie, dostávají
300 eur (zhruba 7430 korun) a dalších 100 eur na
každé dítě. Jenom ve čtvrtek jich z Paříže a Lyonu
odletělo kolem tří stovek.
Premiér Petr Nečas ve vyhoštění rumunských Romů z
Francie nespatřuje žádný rasistický podtext. Nečas řekl
Radiožurnálu, že výroky ministra zahraničí Karla
Schwarzenberga považuje za unáhlené.
"Dávat tomu takto automaticky nějaký rasový podtext
mně připadá velmi laciné, ale já nechci v tuto chvíli
zaujímat žádné kategorické stanovisko k prohlášení
pana ministra," řekl Nečas. S ministrem zahraničí prý
bude o věci ještě jednat. Mimo jiné se ho chce zeptat,
zda má svá tvrzení podložena nějakými důkazy. "Já
tyto důkazy nemám a myslím si, že u těchto
rumunských Romů se spíše jedná o to, že skutečně ten
jejich způsob života je ve Francii neakceptovatelný,"
uvedl premiér.
Schwarzenberg později podle České televize ale svá
slova mírnil. "Já jsem řekl, že to jenom dělá navenek
dojem, jako by to byl rasismus. Já jsem ho nenařkl z
rasismu," uvedl.
V anketě ČTK považujete vyhošťování Romů z Francie
za rasismus 6%, za částečný rasismus 6% a 89% to za
rasismus nepovažuje.89% to za rasismus nepovažuje.
Komunistický svaz mládeže
bude čelit trestnímu oznámení pro popírání a
zpochybňování genocidy za informace a tvrzení na
svém webu, podle nichž masakr polských vojáků v
Katyni během druhé světové války neměli na svědomí
sovětští komunisté, ale nacisté. Novinářům to řekl
senátor ODS Jiří Oberfalzer, který se rozhodl dát
podnět k trestnímu stíhání spolu s bývalým policejním
prezidentem Stanislavem Novotným a zástupcem

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

Informačního institutu Petrem Cibulkou.
"Postup KSM je skandální," uvedl Oberfalzer s tím, že i
po uznání odpovědnosti a omluvě za katyňský zločin
ruskými představiteli čeští mladí komunisté dávají za
pravdu dokumentu sovětského Lidového komisariátu
vnitřních záležitostí (NKVD) a pokračují tak v tom, co po
desetiletí tvrdil sovětský režim.
V Katyni u ruského Smolenska v roce 1940 sovětská
tajná policie postřílela 22.000 zajatých polských
důstojníků. Moskva po desetiletí sváděla vinu za
katyňský zločin na Němce, odpovědnost přiznala teprve
na počátku 90. let.
KSČM se o názorů mladých komunistů mírně
distancovala. KSM je podle mluvčí strany občanským
sdružením, které není začleněno do KSČM. "Ať už se
jedná o jakékoli názory jeho členů, nesou za ně plnou
odpovědnost, tak jak v právním státě bývá zvykem,"
uvedla mluvčí ve stanovisku zaslaném ČTK.
Podle mladých komunistů byly důkazy o tom, že masakr
nařídilo sovětské vedení, zmanipulovány. "Falzifikace
katyňské kauzy je o to hanebnější, že se na ní podílí
antikomunistické vedení Ruska v čele s (Vladimirem)
Putinem a (Dmitrijem) Medveděvem," uvádějí v jednom
ze série článků na webu.
Řada osobností kulturního i veřejného života
vyzvala populární zpěvačku Helenu Vondráčkovou, aby
zvážila své soudní spory s bývalou kolegyní Martou
Kubišovou. Pod otevřeným dopisem, který má ČTK k
dispozici, jsou podepsáni například bývalý prezident
Václav Havel, někdejší předseda úřednické vlády Jan
Fischer, olympijská vítězka Věra Čáslavská a herci či
hudebníci, mimo jiné i někdejší partner Kubišové a
Vondráčkové ze skupiny Golden Kids Václav Neckář.
Dopis ČTK poskytl ředitel divadla Ungelt Milan Hein.
Soudní spory Vondráčkové a Kubišové se týkají jejich
zrušeného společného turné i výroku, který na adresu
Vondráčkové Kubišová pronesla. Příští týden v pondělí
se bude Vrchní soud v Praze zabývat odvoláním ve
sporu Kubišové a Agentury MM Praha, jejíž majitelkou
je Vondráčková. Po Kubišové požaduje kvůli zrušenému
turné Golden Kids odškodné 1,3 milionu korun,
prvoinstanční soud však její požadavek zamítl.
„Kdyby se zpěvačka Marta Kubišová chovala slušně,
neskončil by spor před soudem“, reagovala na otevřený

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

dopis její bývalá kolegyně Helena. Vondráčková tvrdí, že
na snahu o "smírné a přátelské řešení" Kubišová
reagovala arogantně a v médiích šířila lži. "Na dopis,
který jsem si přečetla v médiích a kde jsem vyzývána k
tomu, abych zastavila žalobu proti paní Martě Kubišové,
odpovím citací soudce Městského soudu v Praze, který
na adresu paní Kubišové uvedl: 'Stačila elementární míra
lidské slušnosti ze strany paní Kubišové a k soudu vůbec
nemuselo dojít'," uvedla Vondráčková v prohlášení, které
ČTK zaslal její manžel Martin Michal.
Ke sporu se dnes také vyjádřila herecká dvojice z divadla
Semafor Jiří Suchý a Jitka Molavcová. "Chceme věřit, že
Helena Vondráčková jedná spíš pod jakýmsi vlivem, než
že by rozvinula proti Martě Kubišové tuhle akci z vlastní
iniciativy. Je nám líto, že k tomu dochází, a je nám líto i
toho, že Helena Vondráčková se připravuje o sympatie
citlivějších diváků, a to kvůli penězům," napsali mimo jiné
v reakci na dopis osobností podporujících Kubišovou.
Bývalá televizní hlasatelka Kamila Moučková řekla, že
podle ní je celá záležitost skandální. "Je mi to velice líto,
protože Heleny Vondráčkové si vážím jako pracovité
zpěvačky. Tohle mě ale dožralo takovým způsobem, že
jsem se rozhodla výzvu podepsat," uvedla Moučková.
"Martu Kubišovou znám strašný léta a myslím si, že
neznám moc hodnějších, slušnějších a serióznějších lidí
než je Marta," dodala Moučková.
"Na jakoukoliv snahu o smírné a přátelské řešení nám
bylo odpovědí jen arogantní chování a šíření lží v
médiích. Jakéhokoliv pokusu o nápravu vzniklé situace
jsme se nedočkali nikdy. Zcela veřejně se zde zastáváte
člověka, který nedodržuje dohody, nechová se korektně
a úmyslně šíří nepravdivé informace. I to svědčí o
morálním stavu naší země," odpověděla Vondráčková. *

Vyučování českého jazyka
pro dospělé, mírně pokročilé
v prostorách Vision Australia
Kooyong, 454 Glenferie Rd
Každé druhé a čtvrté ponděli v měsíci
Podrobnosti podá V.
Tel. 03 9557 0279 nebo mob. 0408088167

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
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Oznámení o bohoslužbách
na Šumavě
Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,
tj. 3.října, 7.listopadu…od 11.00 hodin
Po mši následuje malé občerstvení.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Adresa: Locks Way, Belgrave South,

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.
Telefon: 9754 5159
Melway 84 J5

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

WILD NITE
OPENING NITE
SATURDAY 9 TH OCTOBER 2010
497 QUEENSBERRY ST. NTH.MELBOURNE

DOORS OPENS : 9 PM.
TILL : 2 A.M.
$ 10.00 COVER CHARGE
(includes one free drink)
PLAYING : HOUSE, TECHNO,
DANCE, R.+B. , TOP 40 .
POPULAR D J.

ČEŠTINA PRO DĚTI
INTERAKČNÍ METODOU
tento rok v Národním domě
každou druhou sobotu od 10 do 12 hodin
( 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

ALL ENQUIRIES: 0401 736 147

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 ŘÍJEN 2010
OBĚDY

KAŽDÉ
ÚTERÝ

Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

KAŽDÝ
ČTVRTEK
KAŽDÝ
ČTVRTEK

Cena $20

KÁVA A ZÁKUSEK, KARTY - Penzisti

12:00

SWING PATROL – LEKCE SWINGU
Lekce od 18.30

Tancování od 21.30

Sobota
9. října

Disco - Wild Night Opening Night

Neděle
10. října

Argentýnské Tango

Pátek
15. října

Brazlian Rhythms: A Night of Forro & Samba Rock

Sobota
16. října

Taneční zábava - Studio 4

Rezervace tel. 0401 736 147

Lekce od 17.30 hod.

Tancování od 19.00hod

Rezervace Luciano tel. 0430 222 146

Večeře od 18 hod $18 Rezervace tel. 9807 2326

Taneční zábava
v sobotu 16.10.2010 od 20.00 hodin
K poslechu a tanci hraje

Studio 4
Večeře od 18 hod $18 (řízky s bramborovým salátem,zákusek a káva)

Vstupné $10
Rezervace na 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

Cena $10

Cena $10

Cena $10

Cena $15

Cena $10

18:30

21:00

17:30

21:00

20:00
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