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Zdeněk Smetana
Zdeněk Smetana, český animátor, scenárista a výtvarník se narodil 26. července 1925 v pražské
čtvrti Žižkov. Jako jedináček byl doma středem pozornosti a maminka s babičkou se předháněly,
která mu poví hezčí pohádku. Zdeněk poslouchal...a hned také maloval - pana krále, princeznu, draka
chrlícího oheň. Napřed na lístky papíru, potom barevnou křídou na prkennou podlahu celé pavlače.
"To byly moje "umělecké" začátky" usmívá se dnes.
Za války hrozilo mladému Zdeňkovi totální nasazení, ale jeden z jeho profesorů mu zařídil práci
v rytecké dílně. Zdeněk se tam vyučil a hlavně přečkal zlou dobu německé okupace. Soukromě se
přitom ale stále učil kreslit, i když si často musel podomácku vyrábět barvy z vajec, protože ty za
války k dostání prostě nebyly. Po osvobození se rozhodl jít studovat na učitele výtvarné výchovy,
školu ale nakonec nedokončil. Zlákalo ho totiž nové studio BRATŘI V TRIKU režiséra Jiřího Trnky.

Po nějakém čase se z něho stal tzv. animátor - začínal zdravotnickými agitkami, později následovaly
reklamní šoty a nakonec první filmy. Propadl kouzlu kresleného filmu a ten se stal jeho celoživotním
osudem. Od konce šedesátých let se pak věnoval hlavně tvorbě pro děti - Za svůj život stvořil mnoho
postaviček a podílel se na animaci oblíbených českých večerníčků. Mezi nejznámější z nich patří
Pohádky z mechu a kapradí (Křemílek a Vochomůrka), Rákosníček, Štaflík a Špagetka a Malá
čarodějnice. Ilustroval také několik dětských knížek. Jeho prvními kritiky prý byly vždycky jeho dvě
dcerky - Věra a Petra. Na jejich úsudek vždycky dal.
Zdeněk Smetana namaloval 400 animovaných filmů, získal přes padesát ocenění na českých
i zahraničních filmových přehlídkách a festivalech, mezi nimi byl i Lev sv. Marka, Zlatý medvěd,
Cena londýnské akademie za nejlepší film roku. A oprávněně - málokomu se totiž, tak jako jemu,
podaří převést obrazy svého dětství do příběhů, které těší už několikátou generaci malých i velkých
diváků…
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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Ze stolu výboru
Oznámení valné hromady Sokola Melbourne Inc.
Valná hromada Sokola Melbourne Inc. se bude konat
v neděli 23.října 2011 od 13.00 hodin v Národním
domě – 497 Queensberry St, North Melbourne.
Pozvánky byly zaslány všem členům poštou.
Pokud jste finančními členy a pozvánku jste neobdrželi,
kontaktujte
sekretářku
Cassandru
Mann
na
tel.0416 598 641 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 2011-12
musí být odbrženy sekretářkou Cassandrou Mann
nejpozději 9.října 2011. Kandidovat do výboru mohou
pouze ti, kteří mají zaplacené příspěvky na rok
2011-2012.
Proxy formuláře musí být obdrženy sekretářkou SMI
nejpozději do 13.00 hodin 22.října 2011.

DOMOV

Pokud máte zájem o korespondenční hlasování,
musíte si o hlasovací lístek požádat písemně.
Formuláře budou rozeslány po uzavření nominací na
pozice do výboru a to nejpožději 7 dní před datem
konání valné hromady. Vyplněné hlasovací lístky musí
být doručeny nejpozději do 13.00 hodin 22.října 2011
a to v uzavřené obálce od každého člena zvlášť. Dále
bychom chtěli upozornit, že valná hromada je pouze
pro současné finanční členy.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Výbor SMI
Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš
Narodní dům a na Kvart:
R. Dobiasek, J. Fialka , E. Kadlecová, V. Kovac, M.
Kozel, Z. Pelar, V. Růžička, J. Sedláček, J. Skučková.
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací,
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!
Výbor Sokola Melbourne Inc.

Konzulát ČR v Sydney
Konzulát ČR v Sydney informuje, že ve středu
7.9.2011 se ujímá funkce nový vedoucí úřadu pan
Hani STOLINA.

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

Současný konzul pan Pavel PITEL po ukončení svého
čtyřletého vyslání v Austrálii odjíždí zpět do České
republiky 9.9.2011 a rád by touto cestou poděkoval
za podporu a spolupráci všem krajanům a ostatním
zúčastněným, které se mu dostávalo během jeho
působení v Sydney.

Kurzy češtiny v roce 2011
Začátečníci: nový kurz
v pondělí 22.srpna, od 19 hod.
Pokročilí: každé úterý od 19 hod.
Sokol - 497 Queensberry St,
North Melbourne
Vyučuje: Zuzana Vasitch
Telefon: 0413 032 366
Email: zual@optusnet.com.au

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

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

Mariášníci volají
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Chcete si zahrát tenis?

Stejně jako za starých časů, kdy se v českých
vesnicích i městech scházeli po práci muži
v místních hospůdkách, aby si zahráli partii mariáše,
tak i zde v melbournském Sokole se každý čtvrtek
odpoledne schází skupina milovníků této karetní
hry. Bohužel ale těch, kteří tuto hru znají, ubývá.
A tak využíváme této příležitosti a oznamujeme, že
pakliže někdo zná tuto tradiční českou hru a má zájem
si zahrát, tak ať bez ostychu přijde každý čtvtek v
poledne mezi nás a osvěží naše řady mariášníků.
Mirub

Skupina starších tenisových nadšenců, scházející se
každou neděli v Belgrave Heights, by ráda mezi sebe
přijala novou krev - lidi mající rádi tenis. Pokud máte
zájem, prijďte mezi nás. Hrajeme každou neděli 10 –
12 hodin (někdy i déle)
v BELGRAVE HEIGHTS tennis Club,
Colby Dr Belgrave Heights.
Více informací - Věra tel.: 0422 691 362.

Chamber Music at the Czech house
6th November 2011 at 3 pm

Schubert and Chardonnay
presented by Ivana Snaidr
featuring the masterpiece of chamber music
Schubert : Quintet in C for two violins, viola and two cellos; Schumman : The Scenes from the
Childhood for solo piano; Schubert : Ave Maria for flute and piano

Violins: Larissa Weller, Edwina Kayser, viola: Martin Welsh, cellos: Ivana Snaidr, Jennifer Mills
piano: David Kastanek flute: Stephanie Andrews
Tickets $25 including glass of chardonnay/soft drink and refreshments served during the interval
Bookings: 96459879; 0412 525 769 or at the door

Obědy v Sokole
Úterý 4.10. - Vepřo-knedlo-zelo

Úterý 18.10. - Hovězí ptáčky s knedlíkem

Úterý 11.10. - Svíčková omáčka s knedlíkem

Úterý 25.10. - Řízek s bramborovým salátem

+ polévka a zákusek s kávou

každé úterý od 12.30 hodin, všichni jsou zváni

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

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

Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
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Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

Pro děti a rodiče
Sobotní zpívání a Česká škola pro děti v Melbourne
Od loňského ledna, kdy jsme Sobotní zpívání začali,
tento program navštívilo celkem 66 dětí. Scházíme se
každou druhou sobotu už přes rok a půl a za tu dobu
se děti, které se zúčastňují pravidelně, naučily 40
českých písniček a 34 říkadel, básniček a her.
Je očividné, že obliba písniček úzce souvisí s danou
aktivitou. Například při písničce Okolo Hradce se děti
předhání, kdo bude do zahrádky zapichovat růže podle
barev a nebo při písničce Šel zahradník do zahrady,
kdo půjde s motykou přehozenou přes rameno vykopat
křen a následně ho vyhodí (naštěstí máme motyky tři).
Ve školičce pro děti od 4 let jsme zavedli novou
aktivitu „ukaž a povídej“. Děti celkem sebejistě popisují
vybrané předměty a hračky z domova a dokonce jsou
zklamané, když jejich kamarádi pro ně nemají žádnou
otázku. Učíme se pojmenovat a nakreslit geometrické
tvary, rozdíl mezi ovocem a zeleninou, ale i idiomy jako
co znamená, když se řekne „česat jablka“,„snědl celý
talíř“ nebo „žít na vysoké noze“. Je neuvěřitelné,
co všechno už umí dnešní čtyřleté dítě. Pouze stačí
české slovo zřetelně vyslabikovat a děti ho samy napíší
(tedy pokud vás uspokojí velké hůlkové písmo).

"ukaž a povídej"

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
nebo martina.smith@iinet.net.au

Doufám, že příští rok budeme mít dostatek zájemců na
to, abychom mohli děti rozdělit do skupin podle věku,
případně jazykové úrovně. Připravujeme jednodenní
“tábory” (workshopy), první, zkušební proběhne už tyto
prázdniny. Cílem České školy v Melbourne je vytvořit
program natolik flexibilní a to jak časově, náplní i
náročností, aby ho mohli navštěvovat opravdu všichni,
kteří mají zájem češtinu dále rozvíjet bez ohledu
na věk. Další informace o České škole Melbourne pro
děti i dospělé na rok 2011 a 2012 získáte od Zuzany
Vasitch na telefonním čísle 0413 032 366 nebo pošlete
email na adresu zual@optusnet.com.au a nebo se
přijďte podívat na Sobotní zpívání 1. a 15. října.
Kromě slovní zásoby se utužují nová přátelství nejen
mezi českými dětmi, ale i rodiči, chodí i několik tatínků.
Vždyť právě tatínků se týkalo zářiové zpívání. Ke Dni
otců jsme zpívali písničky o tatíncích a dědečcích a
recitovali jsme básničky. Nejpopulářnější byla od Jiřího
Žáčka „Tati, kup mi pejska“ – snad proto, že námětem
je dětem v tomto věku blízké zvíře či by si většina dětí
přála štěně?
Zuzana Vasitch

"zpíváme Koulelo se koulelo červené jablíčko"

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

Vánoční cukroví
$40/kilo
objednávky na tel. 9807 2326

ČEŠTINA PRO DĚTI
INTERAKČNÍ METODOU

Pro velký zájem, prosíme, objednejte si tradiční
české vánoční cukroví již v listopadu,
nejpozději však do 4.prosince.
Cukroví je možné si vyzvednout od 18.prosince
(nebo podle dohody).

opět v Národním domě
každou druhou sobotu
od 10 do 12 hodin
1. a 15. 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
sokol@aapt.net.au

Výuka českého jazyka
Vyučování českého jazyka pro děti od 10 – 18 let
bylo zahájeno ve Wheelers Hill Secondary
College.
Vždy ve čtvrtek odpoledne po vyučování.
Zájemci, prosím, kontaktujte
pí učitelku Šustkovou
mob.: 0408 088 167.

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

Mob: 0417 382 147
Fax: 9663 6842

Sunshine
Removals
Profesionální a spolehlivá stěhovací firma
Melbourne a okolí, Viktorie, do Sydney a
Adelaide
Nabízené služby:

přeprava

demotáž a montáž nábytku

balení a rozbalení

krabice a obalový materiál

úklid po stěhování

velké nákladní vozy

pojištění

konkurenční ceny

zaměstnanci s praxí
Stěhování domů a firem zajišťujeme ve
Vaší oblasti již přes 10 let.

Mirek tel.: 1300 367 059,
mob.: 0419 873 224

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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Ludvika (Luda) Zaviska

Jelena Kligerová

flew beyond the rainbow
on the 17th August 2011, aged 97

Jelena Kligerová se narodila 15. srpna 1928
v Československu a zemřela ve svém domě
28. srpna 2011 v Melbourne.
O Národním domě Sokol Melbourne vždy mluvila
s velkým uznáním, byl pro ni oporou poté, co se
v 50tých letech přistěhovala do Austrálie.
Pamatuji se, že jsem s ní několikrát Národním
dům navštívila a pochutnávala jsem si na
výborných moučnících. Pečení makových
a ořechových závinů byla Jelenina velká záliba.

She was an extraordinary woman who led
an extraordinary life.
Her achievements as an aviator and car
racing driver were internationally known.
She was a generous, caring and loving person

Jménem její dcery Donny Leggett, vnuček Lucindy
Leggett & Renee Leggett a zetě Alana Leggett
bych chtěla poděkovat všem členům Sokola
a krajanům, kteří byli součástí Jelenina života,
přestože v posledních letech se již nemohla
účasnit akcí v Národním domě.
Bude nám scházet.
Lucinda Leggett

May you have a happy landing Luda
On behalf of my wife Dianne, Luda’s
grandsons Jason with his wife Candice and
Simon with his wife Danielle and her
great-grand daughters Elle and Indiana,
I would like to thank you for the kind
thoughts and condolences we received from
you, to ease the pain and sorrow caused by
my mother’s departure.
Paul

Oznámení o bohoslužbách
na Šumavě
Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,
tj. 6. listopadu…od 11.00 hodin
Po mši následuje malé občerstvení.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Adresa: Locks Way, Belgrave South,
Telefon: 9754 5159 Melway 84 J5

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

Ze zpráv ČTK
Prezident Václav Klaus
při setkání s českými velvyslanci zkritizoval schválenou
vládní koncepci zahraniční politiky. Obsahuje podle
něho prázdná témata, neřeší nepříznivé tendence a
klíčové otázky v EU a nezabývá se skutečnými
problémy české zahraniční politiky. Klaus dokument
označil za "neutralistický text", který obsahuje
všezahrnující obecnosti. Premiér Petr Nečas ČTK řekl,
že prezident má právo na svůj názor.
"Koncepce, která by byla skutečnou koncepcí, by
musela vycházet ze znalosti a z vyjasnění si našich
autentických zájmů a musela by obsahovat témata, na
kterých nám záleží a se kterými chceme něco dělat,"
prohlásil Klaus.
Podle koncepce je klíčovým zájmem ČR zachování
vlivu Evropy a euroatlantické civilizace a cílem
bezpečnost a prosperita země.
Ve svém projevu k velvyslancům dále opět Klaus
nešetřil ostrou kritikou na adresu EU a jejího vývoje.
Revizi používání jaderné energie v sedmadvacítce
označil za "rodící se agresivní politiku EU proti jaderné
energetice". V nedávné diskusi s německým
velvyslancem prý Klaus řekl, že doufá, že ČR nebude
kvůli jaderné energetice vytlačována z EU. Diplomat
podle něj uvedl, že ČR "nikdo nevyhání". "Replikoval
jsem, že nemluvím o vyhánění, neboť bychom
vystoupili sami," prohlásil prezident.
Podle něj je také cílem vznikajících unijních

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
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diplomatických zastoupení potlačení národních zájmů.
"Unijní diplomacie je vědomou a dlouhodobě
plánovanou cestou jak národní zájmy potlačit,"
prohlásil. Česko dosud získalo funkce šéfů misí EU v
Iráku, Guyaně a Súdánu.
České ministerstvo zahraničí kvůli šetření uzavřelo
tento rok i v minulých letech některá velvyslanectví a
rovněž snižovalo stavy na jiných misích, mimo jiné v
obchodních úsecích. O uzavírání rozhoduje vláda.
Snižování pracovníků obchodu na českých
zastupitelských úřadech kritizuje opoziční ČSSD.
Prezident Václav Klaus se také obává vývoje v zemích
severní Afriky, varoval dnes před "laciným
optimismem", který podle něj zastávají Spojené státy a
některé evropské země. Považuje za chybu porovnávat
změny v severoafrických zemích s pádem komunismu
v roce 1989 a označovat situaci jako "arabské jaro".
"Před dvaceti lety jsem doma i v cizině často hovořil o
triádě předpokladů transformačního úspěchu - vědět,
kam chceme jít, vědět, jak se tam dostat, a umět
vytvořit v zemi takové politické předpoklady, aby obojí

Konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
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přijali obyvatelé země za své. Nic takového tam
nevidím.“
Prezident Václav Klaus by se měl držet zásady,
že za zahraniční politiku odpovídá vláda, řekl ministr
financí Miroslav Kalousek. "Dvacet let naslouchám panu
prezidentovi velmi podrobně a pamatuji si jeho velmi
rázná slova, kdy vždycky říkal, že za zahraniční politiku
odpovídá vláda, já mu v tom dávám za pravdu.“
Schopnost ministra zahraničí Schwarzenbergova
argumentovat v zahraniční politice je podle něj dána
jeho autoritou ve světě, kterou mu může "každý politik
závidět a pravděpodobně asi i závidí," řekl Kalousek
Klaus v rozhovoru pro Českou televizi kritizoval
Schwarzenberga za to, že podle něho do vládní
koncepce zahraniční politiky nezapracoval zásadní
připomínky z Hradu vznášené od jara.
"Ano, pan prezident významnou část proslovu věnoval
tomu, že mě sprdnul. To je bohužel pravda. Ale to mně
zas tak nevadilo," komentoval spor v Hospodářských
novinách Schwarzenberg. Na Klausovy výroky v České
televizi dnes ministr reagoval pouze slovy, že nemá
nejmenší chuť je komentovat.
Podle předsedy poslanců TOP 09 Petra Gazdíka je
překvapivé vyjádření pana prezidenta o tom, že útoky
na úředníka ministerstva školství Ladislava Bátoru či
představitele prezidentské kanceláře jsou zástupnými
cíli útoků mířících na prezidenta osobně. "My jsme
doposud spojitost mezi panem Bátorou a panem
prezidentem nevnímali, my jsme dokonce neútočili na
pana Bátoru, ale na pana ministra školství a předsedu
vlády, protože pro nás je zásadním problémem
pronikání extremismu do státní správy. Vztahy pana
Bátory a pana prezidenta nás příliš nezajímají," řekl
Gazdík ČTK.
Podle předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky mohlo
Klausovo hodnocení ministra Dobeše „nejlepším
polistopadovým ministrem školství“ mohlo v občanech
vyvolat jedině salvu smíchu. Klausova pochvala Věcem
veřejným je prý průhledný politický obchod. "Věci
veřejné umístily pana Bátoru, který je oblíbencem pana
prezidenta na ministerstvo školství a pan prezident na
oplátku pochválil Věci veřejné," řekl.
Poslanec ODS Boris Šťastný, který dříve s Klausem
spolupracoval a patří mezi politiky blízké Hradu,

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

novinářům řekl, že každý jednotlivec na politické scéně
má právo na vyjádření. Podle Šťastného nicméně platí
jeho dřívější názor, že Bátora je kryptofašista, kterému
nelze prominout spolupráci s krajně pravicovou Národní
stranou.
Anketa ČTK.
Souhlasíte s Václavem Klausem, že Dobeš je nejlepším
polistopadovým ministrem školství?
9% naprosto - 19% není špatný, dál se ukáže - 72%
vůbec ne. Celkem hlasovalo 266 uživatelů.
Bývalého prezidenta Václava Havla
zneklidňuje postoj strany Věci veřejné a prezidenta
Václava Klause k působení bývalého představitele
extremistické strany Ladislava Bátory na ministerstvu
školství.
"Neobyčejně mne zaujal názor Věcí veřejných, že
polofašistické či poloantisemitské či podobné názory se
mají říkat až po pracovní době nebo v době nějakého
náhradního volna, ale ne v úřadu," řekl Havel v narážce
na působení Bátory, který se těší podpoře prezidenta
Klause a jeho spolupracovníků. Klaus nedávno řekl, že
Bátora je zástupným cílem útoků mířících na něj osobně.
"Ano, přesně tak tomu je: jistý malíř pokojů také přece
zakládal svou stranu v mnichovské hospodě a ne na
pracovišti. Pravda, tu a tam to zřejmě někdo poruší a
naslouchá nové straně přímo na Hradě, a to ještě v
rozporu se svým tvrzením, že malé strany jsou
ohrožením demokracie," dodal Havel.
Bátora dříve kandidoval za nacionalistickou Národní
stranu ve volbách do sněmovny. Před lety se účastnil
přednášky o českém protižidovství, pořádané
ultranacionalistickou Vlasteneckou frontou. Bátora také v
práci s názvem Česká revue - Můj národ a má vlast
pochválil antisemitský spis Rudolfa Vrby nazvaný Zkáza
Slovanů.
Ministr školství Josef Dobeš (VV) Bátoru v dubnu i přes
protesty politiků a neziskových organizací zaměstnal jako
svého ekonomického poradce a o prázdninách ho
jmenoval šéfem personálního odboru. Bátora pak vyvolal
roztržku mezi vládními stranami, když na sociální síti
Facebook urazil předsedu TOP 09 Karla
Schwarzenberga. Na nátlak TOP 09, jejíž ministři odmítli
kvůli Bátorovi chodit na jednání vlády, pak Dobeš
úředníka přesunul na pozici zástupce šéfky svého
kabinetu.

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

Dobeš se Bátory v minulosti už několikrát zastal s tím,
že dělá svou práci dobře a že je to svědomitý
národovec a katolík. Bátoru hájil i Klaus a jeho
spolupracovníci.
Ve Varnsdorfu a blízkém Rumburce a Šluknově
v posledních měsících roste napětí mezi starousedlíky
a Romy, které tam sestěhovaly realitní kanceláře
spekulující s byty. Situace se vyhrotila počátkem srpna,
kdy skupina pěti Romů zaútočila mačetami na
osazenstvo herny v Novém Boru na Českolipsku. O 14
dnů později pak zaútočila skupina až 20 Romů na
mnohem menší skupinku v Rumburku.
V sobotu 3.9. v podvečer pochodovalo několik stovek
lidí dvě hodiny Varnsdorfem, chtěli se dostat k Romy
obývané ubytovně Sport. Na náměstí se jich sešlo asi
250, k davu se po cestě městem přidávaly další stovky
převážně místních lidí. Město jejich počet odhadlo na
500. Protestní shromáždění proti růstu kriminality
Romů ve Šluknovském výběžku svolalo bez oficiálního
ohlášení neonacistické hnutí Svobodná mládež.
Byla to již druhá demonstrace, která se v
šestnáctitisícovém městě v krátké době uskutečnila. Už
v pátek prošlo městem také zhruba 500 lidí, kteří
protestovali proti nepřizpůsobivým, zejména Romům.
Policie po pochodu Varnsdorfem, kdy se několik stovek
lidí včetně několika desítek neonacistů snažilo dostat k
Romy obývané ubytovně, předvedla 12 lidí.
"Jednalo se zejména o přestupky proti občanskému
soužití a veřejnému pořádku jako je napadání policistů,
kopání do policejního auta či neuposlechnutí výzvy a o
trestné činy útok na úřední osobu a poškozování cizí
věci," uvedla krajská policejní mluvčí Jarmila
Hrubešová.
Policie zadržela také mladou ženu, která před televizní
kamerou předváděla tričko s nápisem Oživte Hitlera, na
základě záznamu z kamery ji policie později zadržela a
je podezřelá z trestného činu popírání, zpochybňování,
schvalování a ospravedlňování genocidy. "Během
sobotního odpoledne ji kriminalisté opět v tomto tričku
zahlédli v davu a pořádková policie ženu předvedla. Za
tento trestný čin jí hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,"
popsala Hrubešová. V noci už byl podle policie i v okolí

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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ubytoven poměrně klid, u jedné z ubytoven někdo rozbil
kamenem okno.
Zpravodajská služba české armády
podle své výroční zprávy přispěla k dopadení Usámy bin
Ládina.
"Vojenské zpravodajství v roce 2010 získalo vlastními
zdroji informace o pohybech a dislokaci významných
teroristů, které byly analytiky vyhodnoceny jako
relevantní. Tyto informace byly předány partnerským
zpravodajským službám a mohly v konečném důsledku
přispět také k dopadení nejhledanějšího teroristy světa,"
píše se ve zprávě.
Armádní zpravodajci podle výroční zprávy také loni včas
odhalili několik útoků na české vojáky v Afghánistánu.
"Prioritou Vojenského zpravodajství byla i nadále bude
ochrana životů občanů České republiky, působících jak ve
vojenských, tak i diplomatických misích v Afghánistánu,"
zdůraznila rozvědka.
Úspěchy české armádní rozvědky jsou z velké části dílem
601. skupiny speciálních sil, uvedl ředitel Vojenského
zpravodajství Ondrej Páleník. Skupina na přelomu let
2009 a 2010 ukončila svoji již třetí bojovou misi na území
Afghánistánu a v průběhu roku se tam podílela na plnění
dalších úkolů.
Díky mezinárodní spolupráci výzvědných služeb se podle
českého Vojenského zpravodajství nepodařilo
teroristickým skupinám způsobit žádné ztráty na životech
a škody na majetku v Evropě. Pro podezření z
teroristických činů ospravedlňovaných islámem bylo v
Evropě zatčeno téměř 180 osob, z toho asi polovina pro
podezření z přípravy teroristického útoku.
Česko podle Vojenského zpravodajství v roce 2010 čelilo
reálné teroristické hrozbě kvůli svému členství v NATO a
působení v Afghánistánu, ačkoli pravděpodobnost útoku
nebyla vysoká. "Riziko naplnění teroristické hrozby na
území České republiky hodnotí Vojenské zpravodajství
nadále jako nízké," konstatuje zpráva. Terorismus
vycházející z fundamentalisticky pojímaného islámu podle
ní zřejmě zůstane pro Českou republiku a její spojence
hrozbou i v blízké budoucnosti.

***
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

Od 19.00 hodin možné zakoupit večeři
Řízek s bramborovým salátem & zákusek s kávou $15
Rezervace na tel. 0413 852 488 nebo 5996 9713
(veškerý zisk jde ve prospěch Sokola)

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

9791 5500
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FREE FAST DELIVERY
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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 ŘÍJEN 2011

KAŽDÉ ÚTERÝ

KAŽDÝ ČTVRTEK

KAŽDÝ ČTVRTEK

OBĚDY
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti
MARIÁŠ

Lekce od 18.30

Tancování od 21.30

Max and Moritz - A Juvenile history in 7 tricks

Neděle
2. října

Max and Moritz - A Juvenile history in 7 tricks

Cena $10

16:00

Melbourne Fringe Festival

Max and Moritz - A Juvenile history in 7 tricks

19:00

Melbourne Fringe Festival

Argentýnské Tango

Sobota
15. října

Vintage Blue Music - Večer s Tancem a Muzikou

Neděle
30. října

Trivia Night

Lekce od 17.30 hod.

Tancování od 19.00hod

Večeře od 19.00hod $10

Rezervace tel. 0413 852 488

Cena $10

Cena $10

Fundraising - heaps of prizes to be won,ph 0402 815 882 Cena $25

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

18:30

14:00
19:30

Melbourne Fringe Festival

Neděle
9. října

12:30

12:00

SWING PATROL – LEKCE SWINGU

Sobota
1. října

Ůterý 4. října
Středa 5. října
Pátek 7. října

Cena $20

17:30

20:00

18:30
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