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Co nového v Me1bourne ?

Paní ve I vysl ankyně Dr . Dav i d - ttoserová pri oslavách narozenin T GM .
Foto J.Tůma

14. března
jsme
otevřeli
nově
upravený Národní dům SOKOL vzpomínkou
narození T.G.Masaryka. Jako čestné hosty
jsme
přivítali
velvyslankyni
České
republiky paní Dr.Járu David-Moserovou
a charge ďaffairs Slovenské republiky
pana Dr.Ivana Špildu.
Připojili se k proslovu br.Ing.J.
Hlávky, jak vzpomínkou na TGM, prvního
prezidenta Československé republiky, tak
gratulací k úpravám Národního domu.
Přítomní
krajané měli možnost
ocenit změny v zařízení Národního domu.
Jak přízemí, tak první poschodí jsou teá
lépe schopné sloužit našim potřebám.
A>

<O <0

'O

<*0

Není to ještě konec všech oprav, ale to
hlavní je udělané.
Minulý rok byla předělána přední
část vnitřku budovy, kdy nový vchod,
schodiště a otevřený prostor spojili obě
poschodí tak, že mohou být využité
mnohem lépe. Letos byl změněný druhý
konec budovy. Kuchyně, nové dámské a
pánské záchody, nový bar s chladírnou
a jiné. VSechny úpravy a změny elektric
kého a vodního zařízení jsou velmi
nákladné a vše musí být udělané najednou.
Utratily jsme proto více, než jsme měli
naSetřeno z minulého roku, přesto že jsme
platili jen za material.
'O
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Zveme Vás na velikonoční oběd v neděli 11.dubna v Národním domě.
Vstupné 12 dolarů. Rezervování míst na 744 1691 a 435 3895.
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Výbor se snaží získat půjčky od
členů naši krajanské společnosti a je
připraven platit stejné úroky jako platí
bankovní společnosti investorům. Zatím
se našlo jen několik jednotlivců, kteří
byli ochotni nám půjčit. Proto se musíme
obrátit na naši banku o půjčku, i když
úrok bude mnohem vyšší. V dnešní době
bude snazší využít více náš Národní
dům, jak naší krajanskou společností, tak
i pronájmem jinými, takže náš investment
je dobře zajištěný.
Jest
třeba
připomenout,
že
všechna práce byla udělána zadarmo
členy naší společnosti. Několik z nich

dali čas a úsilí v ceně tisíců dolarů, ale
všichni kteří pomohli, pomohli každý podle
své schopnosti, od penzistů až po nově
příchozí. Byl to úspěch spolupráce tří
generací, Čechů a Slováků, bez rozdílů.
Není možné vyjmenovati všechny, ale
zvláštní zmínka musí býti udělána o dvou
lidech, kteří se zasloužili nejvíce. Pavel
Pospíchal, starosta Sokola a Vladimír
Kapusta, architekt si zaslouží vděk celé
naší společnosti.
A tak nyní je na nás, abychom
využili těch možností, které se nám
otevírají ke společnému úžitku a potěšení.
M.H.

Ještě o Milanu Touškovi
V neděli 23.3.93, a následující středu
Milan Toušek přednášel v Národním
domě o jeho studiu psychotroniky a
využití bioenergie v léčení. Jeho kniha
"JASNOVIDECTVÍ", kterou také uvedl,
může být objednána prostřednictvím M.
Hájka, tel: 03 531 6897.
M.TouSek
navštíví
Sydney
na
deset dnů a bude se vracet do Čech
koncem dubna. Pro ty, kdo by se chtěli
osobné setkat s Milanem, informaci podá
M.Říčánková na 03 876 2359.

Poslední tahy štětcem. Pepa Zou
bek a Franta Adámek při práci .
Foto Archiv

Kde se pivo pije,
žije. . .

tam se dobře
Foto P ..Puk

Milan Toušek léčí Libora Adama
pod prísným dohledem paní Ada
mové.
Foto P.Puk
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První český prezident
Aleš Nebeský
Nikdy jsem se netajil tím, že od poloviny
mnoho vděčnosti v politice člověk nenajde nikde
šedesátých let Václav Havel ve mně vzbuzoval
- a to i za těch nejpříznivnějšich okolností. Je
značnou dávku obdivu. Nejprve jako spisovatel,
tedy nepochybně pravdou, co kdosi někde nap
pak jako zakladatel Klubu nestranických spiso
sal: - „tolerance vůdců sametové revoluce byla
vatelů v šedesátém osmém roce a pak po celou
vůdči komunistům pochybená". Skutečně se
dobu mého exilu jako disident. Na tomto místě
ukazuje, že očekáváni nápravy myšlení komu
bych snad měl poznamenat, že termín disident mi
nistů a jejich pokorné - i když ne pokořující v jeho případě nikdy nepřipadal tak zcela vhodný
uznáni chyb a snahy jejich napravení, bylo
- nechápal jsem jeho činnost a myšlení jen jako
poněkud příliš.
odpor proti režimu, ale více jako snahu o vy
Uznáni chyb a z něho vyplývající pokora
tvoření předpokladů pro budoucnost.
je v politice ovšem neméně vzácným kořením. Po
Pociťoval jsem k němu obdiv v průběhu
pětadvaceti letech pobytu tady vím. že ta vzác
listopadové revoluce a považoval jsem za sa
nost platí pro politiky všech odstínů. Výjimkou je
mozřejmé. že zůstane vůdcem i po ní. Rozhodně
ovšem levice, kde se koření uznáni chyb nevysjsme ale neočekával, že vždy a ve všem s ním
kutuje vůbec. Alespoň jsem se s tím u levicových
budu souhlasit - a také jsem nepředpokládal, že
politiků, komentátorů a akademiků zatím neset
po revoluci se život v postkomunistickém režimu
kal. Tím méně jsem něco podobného očekával
změní v „procházku růžovým sadem", a jeho
od českých bolševiků a tak, jakkoliv jsem „sa
metovému" přístupu dával a stále dávám před
vůdci - bez jakékoliv praktické zkušenosti v
nost před výkonem „revoluční spravedlnosti", a
praktické politice - se nebudou dopouštět chyb.
jakkoliv si uvědomuji technické a administrativní
Samozřejmě, prezidenta nevyjímaje.
těžkosti s vykonávání porevoluční spravedlnosti
Pozorný pozorovatel metamorfózy spi
sovatele a disidenta ve vůdce státu, nemohl ale a odstranění bolševiků z veřejného života, přece
přehlédnout jak rychle se Václav Havel dokázal jen bych si býval přál poněkud méně velkorysý učit. Řečeno jeho vlastními slovy (v dubnu 92)
i když ovšem zákonný - přístup vedení sametové
revoluce ku KSČ a StB. Zprávy docházející od
„...dnes bych mnoho a mnoho věcí, které jsem
zániku federace z české republiky se zdají
jako prezident začátečník nebo prezident nez
naznačovat, že se snad přece jen dočkám.
kušený udělal tak či onak, s dnešní sumou poz
Kritici z vládních koaličních stran kladou
nání a zkušenosti bych udělal jinak, lépe, obrat
vinu, za tuto patrně již nenapravitelnou chybu z
něji". Neznamená to pochopitelně, že i nadále se
prodlení, především k nohám bývalému prezi
nedopustí chyb a omylů, znamená to jen, že prv
dentovi ČSFR. A ne tak zcela neoprávněně.
ním prezidentem obnoveného samostatného čes
Uznal to ve svém novoročním projevu 1993:
kého státu se stal člověk ze všech nejvhodnější
„Chyba se stala..., kdy jsme všichni podcenili
- a to nejen proto, že prostě nikdo srovnatelný
neobyčejnou
prohnanost svých dřívějších pro
na české politické scéně neexistuje.
tivníků... Asi těžce a dlouho se tato chyba bude
Jeho cesta na český prezidentský stolec
napravovat. Napravit se ale musí. Způsobem
nebyla nejschúdnější. Její detaily jsou obecně
kulturním, právním, civilizovaným... Nesmíme se
známy, tak jako skutečnost, že byl zvolen přes
ale nechat zaslepit fanatismem, krvelačnou tou
odpor komunistů, republikánů a radikálních anti
hou po pomstě a nenávistí".
komunistů - a i některých členů vládních pravi
S kritiky Václava Havla mám sám v sobě
cových stran.
největší problém tehdy, když mu vyčítají morali
Za pozornost stojí zejména postoj komu
zovaní a tvrdí, že do politiky mravní kriteria
nistů. Po necelých třech letech jim skutečně
nepatři.
„otrnulo" a terčem jejich útoků - tak jako před
Mravnost patří do všeho lidského konání.
listopadem - se stal především právě Václav
Politika, má-li být demokratická a tolerantní,
Havel. Před prezidentskou volbou místopředseda
musí mít mravní měřítka jako vodítko při vytváření
KSČM M.Ransdorf v televizi prohlásil, že Václav
nezbytných pragmatickým kompromisů. Bez nich
Havel je člověkem menšího kulturního rozhledu
se politika redukuje na výkon oportunistické holé
a označil ho za kuriozitu a černého Petra ko
moci, právě tak jako při vládě ideologicky uzav
alice.
řeného, „morálního", dogmatismu v kterém je
Josef škvorecký před časem prohlásil, že
pod rouškou „dobra" či „spravedlnosti" dovoleno
nedošlo-li k věšení komunistů na lucerny, mohou
zato vděčit především V.Havlovi. Jsem si jist, že vše, včetně odstraňování odpůrců a proto do
demokratického pojetí politiky nepatři.
+
ji neočekával ani J.škvorecký, ani V.Havel -
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Výroky a různosti
Citáty z českého tisku
□ V Košicích byla ustavena Strana Kon
O Během mítingu HZDS v Bratislavě upo
zervativních demokratov (SKD), jejíž předsedou zornil ministr kultury Dušan Slobodník (který
byl zvolen podnikatel a advokát JUDr.Pavol doposud nepopřel svoje členství v Hlinkově gardě)
Hagyari. Mezi zakladatele patřil J.Langoš, přítomné, že v sále sedí i „protislovenský štváč",
I.Mikloš, P.Kaník a další představitelé bývalého slovenský novinář, dopisovatel Svobodné evropy a
VPN a ODÜ. Ustavující kongres stanovil, že pří Lidových novin. Stefan Hřib. Na pět tisíc účast
pustnost členství se bude řídit podle tzv. „lust- níků začlo skandovat „Ukáž sa! Ukáž sa!" a novi
račniho" zákona, i když odmítl návrh, aby členem náře musela vzít pod ochranu pořadatelská služba.
SKD se nikdy nemohl stát bývalý člen KSČ.
□ 53% obyvatel České republiky očekává
□ „Dohodli jsme se, že budu prezidenta nyní, po rozpadu federace, že ekonomický růst
po každém zasedáni vlády informovat o jeho prů ■ bude obnoven, a zhruba třetina očekává v té sou
běhu osobně," sdělil Václav Klaus. Poznamenal, vislosti i růst životni úrovně vlastní rodiny. Necelá
že se nechal inspirovat J ohnem Majorem, který se polovina dotázaných neočekává růst inflace přes
mu při posledním setkáni omluvil: „Teď musím ke 25% a nezaměstnanosti nad 5%. 28% se vyjádřilo
královně"
k ekonomickému vývoji skepticky a také očekávají
předčasné volby.
□ Pražská hygienická stanice oznámila, že
v týdnu od 8. do 13.2. vzrostla v porovnáním s
předešlým akutní onemocněni dýchacích cest o
15%. u dětí do 5 let o 17% a komlikace u všech
věkových skupin (zápaly plic, záněty průdušek) o
43%. Způsobila to rapidní koncentrace smogu díky
meteorologickým podmínkám. Situace v severo
české hnědouhelné pánvi je označována za živel
nou pohromu, trvající již třetí den (13.2.)
□ Generální prokurátor J.Setina a minister
vnitra J.Ruml podepsali dohodu o vytvoření „Ko
ordinačního centra pro dokumentaci a vyšetřováni
násilí spáchaného na českém národu od 8.5.45 do
31.12.89". Všichni členové této komise s dlouhým
jménem musí splnit podmínku, že před rokem
1990 nebyli v KSČ. Budou se zabývat činy proti
lidskosti a i když prvořadým úkolem nemá být
přímý postih pachatelů, generální prokurátor Čes
ké republiky prohlásil, že „pachatele trestných či
nů spáchaných za totality, kdy nefungoval právní
řád. je možné stíhat i dnes", a upozornil, že na př.
Kresba Jan Bemat
ve
Spolkové republice začal parlament projednávat
(Krezba převzata z Ceskeho deníku)
návrh
zákona o nepromlčitelnosti zločinů spá
„Doufám, že standart a styl těchto setkáni bude
chaných
během existence NDR.
zachován i do budoucna," řekl pak Václav Klaus
□
Slovenským prezidentem byl v prvé vol
po první informační schůzce.
Q Rada pro televizní vysíláni udělila bě druhého kola zvolen Michal Kováč. „Jsem rád,
televizní licenci společnosti CET 21 - Středo že to je M.Kováč, s nímž se znám, máme spolu
evropská televize pro 21.století (ze dvou třetin korektní vztahy," uvítal výsledek volby prezident
vlastněná americko kanadskou společnosti České republiky Václav Havel. Inaugurace Pre
CEDC), v jejímž předsednictvu je mimo jiné i bý zidenta Slovenské republiky 2.3. v Bratislavě se
valý předseda VPN Fedor Gál. „Jsem Čech a jsem zůčastlili prezidenti Polské. Rakouské, Maďarské .
na to hrdý. Proto protestuji, protestuji s velkým P, a České republiky.
□ Skupina lingvistů a historiků z Filo
aby naší televizi ovládali zkrachovaní politici ze
Slovenska", komentoval uděleni licence bývalý fe zofické fakulty Univerzity Karlovy se vyjádřila pro
derální ministr vnitra a místopředseda ODS Petr zkrácený název České republiky na Česko. V ně
Čermák. Velvyslanec USA v Praze Adrian Bassora meckých oblastech pak doporučují používat výraz
označil uděleni licence společnosti CET 21 za Tschechien, pro angličtinu Czechia a pro francouštinu Tchéquie.
„dobrý signál pro zahraniční investory".

--
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□ Předsedové vládni čtyřky a ekonomičtí
ministři České republiky neshledali zásadní ar
gumenty proti dostavbě atomové elektrárny v Te
melíně.
□ Stálý zástupce Mezinárodního fondu
v Praze prohlásil, že 199.3 bude pro Českou re
publiku těžkým rokem, protože reaguje na nové
skutečnosti, které jsou způsobeny rozdělením
ČSFR, novým daňovým systémem a bankroty.
Očekává ale současně zvýšení exportu, mimé
oživeni ekonomiky a po zavedeni daně z přidané
hodnoty mírný růst cen. Je ale rád, že česká vláda
pokračuje ve zdravé měnové a finanční politice.
O Podle výzkumu veřejného míněni, v při
pádných současných volbách by Klausova ODS
získala 32%. ODA 9%, KDU 4%. Z opozičních
stran by na prvém místě byl Levý blok 8%, ČSSD
7% a republikáni 6%.
Dl Bývalý prezident R.Nixon a čestný před
sedá Fondu pro demokracii a rozvoj, vyslovil při
návštěvě Prahy obdiv k průběhu ekonomické re
formy a prohlásil, že Česká republika ve srovnání
s ostatními postkomunistickými zeměmi došla nej
dále. Navíc prozradil, že kdyby měl dost peněz,
investoval by je v Praze do cestovního ruchu.
□ Podle posledního výzkumu veřejného
mínění nejpopulámějším českým politikem se stal
J.Stráský s 71%, na druhém místě V.Havel s 67%,
následován V.Dlouhým 62%.
□ Strategickým úkolem Občanského hnuti
je integrovat liberálni sily v České republice a
vytvořit novou liberální stranu jako alternativu
současné vládní koalice, prohlásil místopředseda
OH M.Buršík.
□ Undergroundový umělec a signatář
Charty 77 Ivan Martin Jírous přezdívaný „Magor",
nafackoval K.Srpa a P.Placáka, redaktory časopisu
„Necenzurované noviny Rudé krávo" a další jeho
obětí má být jejich šéfredaktor P.Cibulka. „Je to
gesto, kterým vyjadřuji nesouhlas se zveřejněním
seznamu spolupracovníků StB v Necenzurovaných
novinách." zdůvodnil svojí akci. Zároveň je „Ma

gor" na stopě dvou příslušníků StB. kteří před re
voluci trápili jeho přítelkyni. „Těžce je zmračim,
možná omylem i zabiji," prohlásil.
O Městský prokurátor v P»aze podal žalo
bu na šéfredaktora již neexistujícího Týdeníku
Politika pro publikováni článků s antisemitskou
tématikou, oslavy fašismu a dalších. Dopustil se
v nich trestných činů hanobeni národa, rasy a
přesvědčeni, podněcováni k národnostní a rasové
nenávisti a šířeni poplašné zprávy.
□ „Rasantní kritikou vlády chceme vyhrát
volby", prohlásil Miloš Zeman, zvolený na 26.
sjezdu ČSSD novým předsedou strany. Komentá
toři se shodují v názoru, že jeho zvolením dojde v
ČSSD k posunu do leva a posléze k rozděleni
strany.
□ „Obci, která do konce března vystěhuje
ze svého katastru nejvíce cikánů, dá naše strana
vůz .Alfa Romeo, kterým jsem mezi vás přijel",
prohlásil v Malých Svatoňovicích na republikánské
sešlosti Miroslav Sládek.
□ „Bylo to povinnosti, kterou přikázaly a
zákonnou cestou nařídily příslušné státní a stra
nické orgány," prohlásil V.Bifak, když ze zdra
votních důvodů se po třetí odmítl dostavit k čes
kému soudu, kde je obžalován z účasti na nezá
konném vývozu statisíců dolarů do Moskvy. Sou
časně podal námitku podjatosti předsedkyně se
nátu a přísedících, protože jeho obžalobou „byla
v mnoha směrech porušena zákonnost".
□ „Nejsme žádni Kosinové, ale nechceme
být sedláky od Chlumce," řekl předseda ZD Prušánky J.Balga při zablokováni dálnice D2 zhruba
300 protestujícími zemědělci. Požadují ochranu
před dovozem zemědělských výrobků ze zahraničí,
a vyřešeni otázek tržní regulece, dotací, restitucí
a majetkových podílů z transformace družstev.
Současně slovenský minister zemědělstva ohlásil
miliardovou dotaci zemědělců a zdělil. že
slovenská vláda uvažuje o dalších ochranných
opatřeních na dovoz. Též se přimlouval za to, aby
spotřebitelé kupovali především domácí výrobky.

pokrajování ze str. 3

Při pohledu do historie jsem byl vždy
fascinovám podivuhodnou a vzácnou historickou
náhodou, že na křižovatkách jejího chodu se
objeví pro dannou situaci schopní vůdci.
V České republice při jejím vzniku se našli dva
lidé způsobilí vést transformaci státu a
společnosti v tandemu nepochybně ideální

kombinace. Ekonomický pragmatik s literátem
vzkutku vysokého mravního profilu. Jako lidé
chybující, nebudou zcela samozřejmě vždy a vše
řídit ideálně a za to si zaslouží naši rozumnou
kritiku, i tak ale jen těžko - pokud nám na dění
v české republice třeba i jen nepřímo záleží bychom si mohli přát víc.
©
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Po posledních týdnech pilné práce se
nám podařilo otevřít náš Národní dům.
narozeniny
Oslavili
jsme
T.G. Masaryka za přítomnosti vzácných
hostů z Canberry a velkého počtu na
šich melbournských krajanů.

Dne 6. března zemřel v Čechách
dlouhé nemoci všemi oblíbený
Josef MATYS

po

***************************************

Výborovou schůzi jsme měli jen mimo
řádnou a to hlavně kvůli financím.
Doufám, že nezapomenete nám přispět na
úpravu Národního domu. Každá maličkost
je vítaná.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Do 14.3.93 jsme obdrželi tyto dary:
Na úpravy Národního domu - Skaper $10, Melicharová
$15, Bělský $30, Strupl $20, Havlíbek $30, Šoltys
$20, Konopbík $20, Kruntorát $50, Miksa $50, Matek
$20, Rosenfeld $50, Paris $40, Kimlová $100,
Kinsey $20, Weilová $50, Anon. $50, Krejbí $30,
l'bl $50, Pavlas $20, Ryba $50, Horák $30, Kinda
$200, Procházka $200, Prembeth Med.Services $100,
Karban $200, Kopecký $20, Zallman $10, Ronge $100,
Říha $50, Řolin $50, Tůma $100, Říbánek $200.

Ferdinand ZAPLETAL, majitel firmy INGES
Sekaninova 14, PRAHA II - PSČ 128 00
telefon: 2-692 6394
Zprostředkuje nákup, prodej neb pronájem domö,
bytů, pozemků, obchodů a průmyslových objektů,
dále nabízí porno czqořtioia(r®aíiiit«ti obchdů a

Danuše ONDRUŽKOVÁ, Rokytnice u
Přerova Č.292 PSČ 751 04 hledá:

Marii Pavlíkovou

= Drafting
RESIDENTIAL

333 PLENTY RD. PRESTON 3072
Na Sokolský list - Karban $10, Pavlas $10, Stone
$12, Krejtí $20, Anon.$20, Skaper $10, Kinsey $20,
Seidl $2.

* STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO NOVÉ DOMY, PŘÍSTAVBY NEBO
GARÁŽE

Všem dárcům děkujeme.
Slávka Kollárová jednatelka
0-0
Kolovácké zprávy.

* VELMI VÝHODNÉ CENY
INFORMACE OCHOTNÉ PODÁ

Na královniny narozeniny 12.-14. června
se bude konat v Sydney první kolo
australského šampionátu v nohejbalu,
volejbalu, kolové a krasojízdě.
Trénink na šampionát začíná již nyní a
nikdy není dost mladé krve. Rodiče,
kteří mají zájem, aby jejich děti hráli
kolovou nebo krasojízdu at se spojí s
Vencou Sosnovcem na 870 6489.

J;inn

Kofeková.
470 3951

A.H. 462 3904

FAX 478 5384

Boženka okno otevřela, australské hosty
přivítala... Kde?
V Praze.
Boženka má obě děti v Austrálii, je tam doma sama
a je jí smutno. Přivítá kohokoliv, pani, rodinu i
pána.

Chcete vědět víc?
Volejte 03 364 0155, nejlépe večer.

Důležité adresy:
Česká republika Generální konzulát, 169 Military Road, Dovers Heights, NSW 2030
Telefon: 02 371 8877
Fax: 02 286 6592

Velvislanectví, 38 Culgoa Circuit, O’Maley, Canberra, ACT 2606
Telefon: 06 290 1386, 06 286 6685
Fax: 06 286 6592
Slovenská republika JÖ
Velvislanectví, 47 Culgoa Circuit, O’Maley, Canberra, ACT 2606
'Telefon: 06 290 1516
Fax:06 290 1755

fflvart 7
V J4._K. DESIGN ARCHITEDTS

SEMAS CONSULTING ENGINEER P/L

Commercial Design & Consulting; Urban
Landscape Design; Computer Design &
Drafting; Residential Design; House
Inspection Service.

Lighting & Power design and Instalation,
Safety Switches, Security Lights for
porches, home and garage entrances,
activated by movement detectors.
Naše firma věnovala instalaci elektriky
a světel v Národním domě.

Electrical Consulting Engineers

Architekt přestavby Národního domu.

Vladimír KAPUSTA A.R.A.I.A.
TEL: 481 5308
FAX: 481 5308

volejte Emila Holetka

tel: 802 5574, 802 1508

fax:803 5307

Drobné opravy Šperků, převlíkání a
Hře na piano a příčnou flétnu vyučuje
uzličkování perliček a korálů.
vybrané žáky absolventka konservatoře
Re-design
starých
a
poškozených e a učitelka hudby vážné paní Jana
řetízků, náhrdelníků a náušnic
Vám
Úlehlová.
provede Zuzana.
Tel: 827 3683
tel: 842 4967

INSTALATÉR

M.KANTOR, solicitors

Venca Sosnovec
Opraví Vám zlobivé kohoutky, protáhne
zacpané potrubí a zbaví Vás všech
starostí.
Tel: 870 6489

Advokátní kancelář

BOHEMIA TRAVEL
Cestujte s námi do celého světa

Jiří Sedláček & Eva JanČíková

500 Collins Street, Melbourne
tel: 629 6196

M®im Park Lsumdgcapflmg červíc®®
VeSkerou práci kolem domu a na zahradě
k Vaši úplné spokojenosti provede.

1.patro, 188 Commercial Road, Prahran,3181

Tel: 510 2474, 510 2482. Večer: 878 8984

TEL: 715 1116

V.AMBROŽ

Ivo Novák -

TANEČNÍ

Vám za normální ceny opraví mrazící,
chladící a klimatizační zařízení - auto i
bytové. Také pračky a suěičky.
Volejte: 701 2117

Znovu v Národním domě
Pro žáky i pokročilé

COOL ZONE

KARLOVAC BUTCHERS
34 Alfreda Street St.Albans
Prvotřídní maso a uzeniny vyrobené
tradičními metodami.
Dodavatel uzenin pro Národní dům.
tel: 366 2492

REFRIGERATION P/L

design
Peter Kubasek,

sales

service

tel: 587 1488, fax:587 3754

Inzerce v KVARTU : měsíčně $ 15-00;

Každý pátek večer.

za rok $ 120.00

8 Evartt
teská knihovna otevtena....
Přijáte si vypůjčit knihy
Národního domu SOKOL.

podle

vlastního

výbéru

do České

knihovny

Knihovna je otevřena každé úterý večer od 18.30 do 20.30 hodin.Nemůžeteli přijít osobné, telefonujte v téže dobé na Číslo 329 9922.VaSe dotazy
o sbírce Vám ochotné zodpovíme, anebo podáme jiné informace z oboru.

Knihy si můžete vypůjčit i sami v Case Sokolských akcí. Jak postupovat
v takovém případé, Vám napoví návod umísténý na sténé knihovny.
VypůjCní doba je 4 týdny, ale není-li kniha žádaná daléim Čtenářem, je
možné si dohodnout prodloužení lhůty.

Knižní dary jsou vítány zrovna tak, jako Vaée přání a připomínky.

CESTOPISY

V neposlední řadé, nezapomínejte knihy vracet, at na né druzí nemusí do
nekonečna Cekat, tak jako já na Cyrana z Bergeracu....

Nashledanou v knihovné

Taneční zábava

C í nskou pŕ í chut í
"V Náur'odn í m čiom ^5^
3-4 . duLbnai

QeensbeK'ir'y st, _
North Me 1 bourne

v sobot.u.

„

z.a<Sáit,ek

v V’ - 30

w STUDIO 4.

l/ar/ rodina Adamova,
Vstupné 20 a 14 dolarů.
Podporujte Národní dům nakupováním nápojů u baru.

SOKOL MELBOURNE 497 QUEENSBERRY ST., NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051 PH: 329 9922
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