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SOKOLSKÝ LIST

T.J. SOKOL MELBOURNE
497 QUEENSBERRY ST.,
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051

O australském zdravotnictví z první ruky.

Je po půlnoci, všední den a já
ležím na zemi před domem a vím, že mám
zlomenou hohu. Vím to proto, že jsem si
tutéž nohu zlomil na svátek matek před
čtyřiceti dvěma lety. Navíc ve stejném
místě - ve stehně. Odborníkem na zlome
niny steheních kostí jsem se ale stal až
o šest let později, kdy jsem si zlomil
druhou nohu.
Tedy ležím před domem a vím, že
se nesmím hýbat, protože každý pohyb
narušuje svalstvo v blízkosti zlomeniny.
Slyším jak žena volá záchranku a po
malu se dostávám do šoku. Víc a víc
vibruji. Deka, kterou mám přes sebe mi
moc nepomáhá. Třepu se a myslím na to
co vím, že se bude dít. Nemocnice, ope
race, stálá bolest, potom sádra, která je
u této zlomeniny od pasu až po palec u
nohy. Potom další operace a poprvé po
osmi týdnech se postavit. Naučit se
držet rovnováhu, učit se jako malé dítě
chodit krůček po krůčku.
Navíc strach se zdejšího zdravot
nictví. Sestry, které stále stávkují,
ochuzené nemocnice, ve kterých si podá
vají ruce nouze s bídou.
Konečně přijíždí sanitka. Tepláky
mi s úsměvem rozstříhají a pochybují o
tom, že kost je zlomená. Já ovšem vím
svoje. Dávají mi plastikovou píšťalu,
skrz kterou musím dýchat. Uklidňuji se
i vibrace přestávají. Nasadí mi pneuma
tickou dlahu, s kterou nohu natáhnou a

srovnají.
Za dalších deset minut jsme v
Austin Hospital. Za chvíli přijde mladá
paní doktorka (z Budapešti) dá mi injek
ci, změří tlak a teplotu. Krátce nato
jsem na rentgenu. Ukážou mi hotový film
a moje diagnóza se potvrdí. Kost je
zlomená v jedné třetině délky a budu
muset zůstat. Zatím mě zaparkovali na
chodbě, protože v nemocnici nejsou
volné postele.
Ráno se probudím - spal jsem
několik hodin díky čemusi co mi pouští
žilou do ruky. Nedostanu ani napít
protože se čeká, až bude volný operační
sál. Zatím se uvolnilo místo na pokoji.
Vezou mě výtahem do devátého patra.
Mám postel 12A. Třináctka tady neexis
tuje.
Ke kapalině, kterou mi pouštějí do
ruky přidali kompjuterizovaný dávkovač
morfia. Mohu ulevit bolesti, kdykoliv se
mi to zdá vhodné a kompjutr hlídá,
abych to nepřehnal. Srovnávají mi postel
a jedna ze sester mi rychle pohne no
hou. Svaly neusměrněné kostí táhnou
každý na jinou stranu a v křeči vytvo
ří kouli velikosti fotbalového míče. Dáva
jí mi injekce a valium. Po dvaceti minu
tách přestávám lapat po dechu a bolest
ustupuje.
Roztahují závěsy a poprvé vidím
spolunemocné. Vedle mne je Suzi, která
si strhla šlachu při netbalu. Naproti Liz,
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a v tom okamžiku spím.
Probudím se o půlnoci na pokoji.
První co zkouším je jak se daří noze.
Nemám ani dlahu, ani obvazy. Nic než
prelepená místa kde řezali. Ráno dostanu
k snídani první jídlo a velice mi chutná.
Po obědě přijde slečna v červené suk
ni, představí se že je z physiotherapy
a oznámí mi, že je čas cvičit. To je
deset hodin po operaci. Opravdu mohu
nohou trochu pohnout. Přinesou mašinku
na kterou mi nohu položí a ta mi ji
ohýbá celý den a celou noc. Druhý den
mi pomohou dát nohy přes okraj postele
a musím zdvihat co můžu. Není to moc,
ale svaly sílí. Třetí den mi vezmou míru
ha berle. V neděli již mohu poprvé o
berlích na procházku - do sprchy. Říká
se, že kolo je základem naší civilizace,
já osobné si myslím, že je to vodovod.
V úterý se učím chodit po schodech a
ve středu si mé vezou domů.
Musím přiznat, že jsem nevyšel z
překvapení nad schopnostmi zdejších
lékařů, laskavosti personálu a vybavením
nemocnice. Ze všeho nejvíce mě, ale
překvapila rychlost se kterou mě znovu
postavili na nohu. Moje léčení pokračuje
doma. Musím být opatrný, deset týdnů
nesmím klást žádnou váhu na zraněnou
nohu, ale vée je na nejlepší cestě k
úplnému uzdravení.
Myslím, že nářky nad kvalitou
australského zdravotnictví, které si
často přečteme v novinách nejsou plným
obrazem skutečnosti. My, kdo jsme na
ně odkázáni se nemáme čeho bát.
Pavel Pospíchal
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

které mění kýčelní kloub, vedle ní Melva
se zlomeným krkem a u okna June, které
mění kloub v koleně. Jsem na ženském
oddělení. Než mám možnost se zeptat
jestli si mě spletli s holčičkou dovím se,
že smíšené oddělení je zde považováné
za normální a tak dělám jako že nic a
že takové věci mě naprosto nevyvedou
z míry.
Být hrdinou je snadné do té doby
než si uvědomíte, že jste upoutáni na
lůžku a že jste odkázáni na pomoc
druhých. Naštěstí ošetřovatelky se o
každého starají tak, že všichni jsme
spokojeni a máme pocit, že jsme jedna
rodina.
V devět večer mě vezou na opera
ci. Jsem jistý dobrým výsledkem a nedě
lám si žádné starosti. Konečné vždyť,
ten proces důvěrně znám.
Odstaví mě v předpokoji operač
ního sálu a mám možnost se rozhlédnout
dokola. Stěny světle zelené jako v Brně
u Svaté Anny, kde to byla nemocniční
barva od dob císaře Františka Josefa.
Někdo v oblečení, které spojujeme s
operacemi mi chce změřit tlak. Padají mu
věci z rukou a je vidět, že myslí na
něco úplné jiného. No nazdar, tady jsem
podepsal, že se jim odevzdávám do
rukou. Nakonec mi tlak změří a zavezou
na operační sál, který vůbec není jak v
americkém filmu. Vypadá daleko skrom
nější. Naklání se nade mnou doktor,
který mě uspí. Podá mi masku, kterou
proudí čistý kyslík a mám dýchat. Po
třetím nadechnutí mi přeje dobrou noc
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ALL 1992 SKIWEAR AT 30 - 50% OFF
Skis Lacroix SL GS..................$995...$595
Dynastar skis, bindings and poles...$655...$395
Ski boots Dachstein U3..............$395...$195
Skitune pre-season special..................$35

SNOW-SKI PTY.LTD.

68-72 WHITEHORSE ROAD, DEEPDENE,

PHONE: 817 4683

Otevřeno v neděli od 10am - 4pm. Mluvíme česky.

Výroky a různosti
Citáty z českého tisku

• Vzájemný obchod se Slovenskem klesl
oproti minulému roku na polovinu a slovenský
schodek dosáhl jedné a půl miliardy korun.
Ostravské doly zastavily k vůli miliardovému dluhu
dodávky uhlí košickým železárnám. „Nenapňuje
mě to optimismem," komentoval vývoj premiér
V.Klaus. „Každé procento, o které poÚesne náš
vývoz, způsobí pokles hrubého národního pro
duktu o 0.1%. A při padesáti procentech to bude
velice citelné.
• Na tiskové konferenci „Necenzurovaných
novin Rudá Krávo" John Bok a Petr Cibulka
označili za znepokojující, že do BIS (Bezpečnostní
a informační služby) České republiky jsou přijí
mání bývalí příslušníci StB, kteří jsou přebíráni z
bývalé federální BIS. Přitom piý nejméně 17 pří
slušníků československé tajné služby, kteří zas
távali antikomunistické názory, do nové BIS při
jato nebylo. Současně prý „v zemi pracuje mnoho
zpravodajských organizací, od amerických přes
ruské a ukrajinské až po izraelské a arabské, které
si tu dělají co chtějí," uvedl John Bok
• Předseda národohospodářského a roz
počtového výboru Národní rady Slovenské repub
liky Hvezdoň Kočtůch prohlásil, že Slovenská re
publika ztrácí 40 miliard Sk tím, že Česká repub
lika používá vlajku bývalé ČSFR. Současně i uvedl,
že počítá se ztrátou asi 500 miliónů v případě, že
si české strana ponechá značku CSD (bývalé Čes
koslovenské státní dráhy). Ani v jednom případě
neuvedl, jak k uvedeným částkám dospěl.
• „Protože předseda našeho poslaneckého
klubu i já velice rádi pivo, zavedl jsem schůzky v
Cemém pivovaru na Karlově náměstí," oznámil
nově zvolený předseda České sociálně demokra
tické strany Miloš Zeman.
• Z materiálů prokuratur shromážděných
z celé České republiky vyplývá, že od listopadu
1989 bylo obviněno ze zneužívání pravomoci ve
řejného činitele celkem 197 bývalých vládních a
stranických funkcionářů, příslušníku StB, pro
kurátorů, soudců a dozorců. Jen ale 28 z nich
bylo pravomocně odsouzeno.
• Generální ředitel Českého rozhlasu Jiří
Mejstřik rezignoval.
• Videoklip Filipa Renče k písničce O.Sou
kupa a G.Osvaldové Láskaje láska v podání Lucie
Bílé byl rozhodnutím vedení České televize zaká
zán v rozmezí od 6 - 22 hodin. Důvodem je och
rana mládeže před mrávní nákazou.
• Milan Kňažko, slovenským premiérem
odvolaný bývalý slovenský minister zahraničí,
vystoupil z HZDS a spolu s dalšími osmi poslanci

vytvořil nezávislý poslanecký klub.
• Ředitel CTK T. Kopřiva odvolal šéf
redaktora úseku slovního zpravodajství P.Holubce
a zaměstnanci CTK začli podepisovat petici za
jeho návrat. Současně 56 zaměstnanců podalo vý
pověď. Situací se má zabývat Rada CTK, která
byla svolána předsedou Poslanecké sněmovny
M.Uhdem. Ředitel T.Kopřiva pak prohlásil, že
„všichni jsou nahraditelní".
• Z finančních prostředků bývalé KSC bylo
rozděleno přes 40 miliónů korun mezi
zdravotnické a sociální ústavy a organizace. Tím
je zatím účet na rozdělování finančních prostředků
bývalé KSC vyčerpán. Výše celkového
(nemovitého) majetku KSC zatím nebyla vyčíslena.
• Rozhodnutím Evropského společenství
byl zastaven dovoz masa a mléčných výrobků ze
zemí střední a východní Evropy z obav nad vy
skytnutím kulhavky a slintavky. Po protestech vlád
střední a východní Evropy byla zavedena proti
opatření, zejména zákaz tranzitu přes území ně
kterých států a zákaz dovozu potravin ze zemí ES.
Státní veterinární správa České republiky vyhlásila,
že na území republiky nebyl zaznamenán výskyt
slintavky a kulhavky od roku 1974. Česká repub
lika vydala zákaz tranzitu a dovozu živých zvířat,
potravin a surovin živočišného původu z území
všech států ES do CS. Ztráty českých vývozců
během měsíčního zákazu exportu do zemí ES se
odhadují na 5 milliard US dolarů, po zhruba dvou
měcících byl zákaz ES odvolán.
• Mládežnická odnoš neparlamentní Ná
rodně sociální strany se „ve jménu národní hr
dosti" rozhodla vápnem přetírat všechny cizo
jazyčné nápisy v ulicích českých a moravských
měst. Zatím neznámí teroristé ze skupiny „Vla
stenci" oznámili, že vyhodí do povětří krum
lovskou školu Na Plešivci, pokud v ní nebude
zrušena výuka němčiny.
• „Symbolika je jasná: muž bije ženu,
dokud nedá vajíčko. Muž si podmaňuje repro
dukční systém", vysvětlila aktivistka pražské
feministické skupiny Laura Bukejšová novinářům
smysl velikonočního „šlehání".
■ Jak vyplývá z průzkumu agentury
DEMA, souhlasí 65% obyvatel hlavního města CR
s obnovením trestu smrti. Proti se vyslovilo 23%.
• „Nepřijatelné je pro českou stranu tzv.
„nulové" řešení, protože znamená, že dluhy Slo
venska budou kompenzovány za vlajku, vesnice
předané Polsku 1946 a KnowHow federálních in
stituci", vysvětlil při Hovorech z Lán prezident
republiky V.Havel. Za přijatelné prohlásil premiér
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V.Klaus „supemulové" řešení, které by znamenalo:
Od téhle chvíle jsme vyrovnáni - tlustá čára a
dost. Češi by prý sice tratili, ale jde jen o 24
miliard, což je částka, která v rámci federálního
rozpočtu putovala z českých zemí na Slovensko
každoročně tak jako tak (bylo to 30 miliard).
• Přestože ministr privatizace Jiří Skalický
prohlásil, že slovenským držitelům privatizačních
kupónů by neměli být akcie vydány, pokud Slo
vensko dluh nevyrovná, český premiér V.Klaus na
jednání ekonomických ministrů označil své před
chozí rozhodnutí o pozastavení vydáni akcií čes
kých podniků slovenským investorům za chybné.
• Maďarský parlament přijal zákon o
zákazu symbolů diktátorských režimů - hákového
kříže, symbolu SS, šípového kříže maďarské naci
stické strany a rudé hvězdy a srpu a kladiva, s
výjimkou pokud se tyto symboly vyskytují na vlaj
kách cizích států. Vyvolalo to protesty maďarské
levice tvrdící, že komunistické symboly jsou s na
cistickými nesrovnatelné pro rozdílnou roli, jakou
tyto dva systémy sehrály v druhé světové válce a
že navíc komunistické symboly si komunisté od
dělnického hnuti přisvojili a zneužili jich.
• Mluvčí Demokratické strany práce ozná
mil, že byl v rámci strany ustaven klub sociálně
demokratické orientace z cílem postupného začle
nění do České strany sociálně demokratické. Jed
ná se zhruba o polovinu stranického vedení. Před
seda ČSSD M.Zeman označil „nekomunistické"
křídlo DSP za „přirozenou" součást sociální de
mokracie. Za principiálně nepřijatelné označil
členy druhé poloviny DSP, vedené V.Mohoritou.
• Občanská demokratická strana oslavila
své druhé narozeniny. Při té příležitosti předseda
strany a premiér CR V.Klaus prohlásil, že založení
strany bylo mimořádně významným aktem, který
způsobil klíčový krok při vytváření normální, standartní politické struktury a klíčový zvrat politické
situace v období po listopadu 1989.
• „Češi mají v dobré paměti výrok jednoho
demokratického státníka, který pronesl krátce před
tím, než podepsal mnichovskou dohodu... Řekl
tehdy, že jeho země nebude bránit stát o němž
mnozí ani nevědí, že existuje a kde leží", prohlásil
prezident V.Havel při oficielní návštěvě USA v
projevu na Universitě G.Washingtona. Při roz
hovorech s prezidentem US a členami kongresu
srovnal nacistické genocidy s etnickými čistkami a
současně nabídl služby české armády. Jeho výroky
vyvolaly pobouření mezi srbskou veřejností a ústní
demarši Jugoslávské vlády Českému velvyslanectví
v Bělehradě. Po návratu do Prahy prezident pro
hlásil „vždycky jsem si myslel, že zlu je třeba čelit.
Jinak umožníme, aby se šířilo a rostlo".
• Starosta Ostravy-Poruby nepovolil místní
organizaci KSČM veřejnou oslavu 123. výročí na

rození V.I.Lenina.
• Minister obrany Antonín Baudyš pro
hlásil, že naše armáda není schopná bojovat v
Bosně, „ani kdybychom si to velice přáli". „Přímo
bojových akcí bychom se asi účastnit nemohli, ne
boť by je zřejmě dělala Severoatlantická aliance a
my máme naprosto jiné zbraňové systémy a nejsou
kompatibilní síly, nicméně mohli bychom svou
podporu a zájem, svou účast manifestovat ve sféře
podpůrných činností. Vojáci tomu říkají logistika",
k tomu v Hovorech z Lán dodal prezident
V.Havel.
■ Před senátem vojenského soudu začal
proces s bývalým velitelem zásahu proti demon
strantům během tzv. Palacova týdne v lednu 1989.
• Výkonná rada ODS začla pracovat na
morálním kodexu ústavního činitele.
• Redakce časopisu česko-slovenské vzá
jemnosti Mosty založila „parlament duchovní fe
derace" a vyzvala čtenáře, aby do něj navrhli výz
namné osobnosti.
• Zavedení nové struktury České armády
má být zahájeno od 1.7. t.r. a má být ukončeno v
létě 1995. Po ukončení veškerých základních změn
by armáda měla mít zhruba 65 000 osob a její
struktura změněna z divizního na brigádní princip,
který je kompatibilní se zeměmi NATO.
• Ze zemí střední a východní Evropy měla
v prosinci 1992 Česká republika nejnišší neza
městnanost - 2.6%. V Praze dokonce vznikl ne
dostatek pracovních sil.
• Podle březnového výzkumu veřejného
mínění o ekonomické reformě za zasadně správ
nou ji považuje 9%, za převážně správnou 52%, za
převážně nesprávnou 18%, zásadně nesprávnou 4%
a 17% dotázaných prohlásilo, že neví. Rychlost
reformy je považována 36% za pomalou, 26% za
správnou, 20% za příliš rychlou a 19% odpovědělo,
že neví. Negativní odpovědi převažovali mezi
staršími občany a současně s mladšími se nejvíce
vyslovovah, že neví.
• Předseda Demokratické levice L.Indruch
prohlásil, že V.Havel buďto zahraniční politice
nerozumí a nebo jedná v zájmu určitých zahra
ničních subjektů a dodal, že DL je zásadně proti
vyhrocování situace v Bosně. Tím souhlasí s rus
kým parlamentem.
• Neúspěšný kandidát na předsednictví
ČSSD Jiří Paroubek založil na půdě sociálně
demokratické strany Společnost Willyho Branta,
která má vyvažovat radikalismus a pohyb do leva
současného vedení strany.
• Primas český a arcibiskup pražský M.Vlk
prohlásil, že „komunismus udělal velkou chybu,
když se domníval, že člověk je v podstatě dobrý...
Člověk je v podstatě nakloněn ke zlému." Dále
pak dodal, že „oběť je forma lásky a láska je

základní zákon mezilidských vztahů. Jestliže se skupiny Duo Fleret „Jak to jenom dělali, všechno
jsme tu mívali - na žvanění o svobodě, pěkně jste
nevrátíme k oběti, tak nás nikdo nezachrání."
• Místo očekávaných stovek skinheadů při nás dostali". Předseda KSČM J. Svoboda pak
jelo na protiromskou demostraci do Mladé Boles obvinil vládu ze zaprodanosti cizím zájmům, což
lavi jen asi padesát osob; většina ostatních českých doložil snahou o připojení k NATO a „koketo
skinů se v Rakousku účastnila oslav nedožitých váním s požadavky sudetských Němců". Clen ÜV
KSČM na demonstraci v Ostravě prohlásil, že
narozenin Adolfa Hitlera.
• Václav Klaus odmítl washingtonský výrok „členové vlády šéfují největšímu bordelu v
prezidenta Havla, že pro zastavení tragédie v Bos Evropě". Generální prokurátor České republiky
ně musí svět učinit „rasantnější kroky". „Máme uvažuje o zahájení trestního stíhání pro „hanobení
dost vlastních starostí," řekl premiér, „a kromě republiky a jejího představitele".
• Podle výzkumu veřejného mínění občanů
toho je dnes v Bosně obtížné určit, kdo je vi
níkem". Vysloužil si za to pochvalu jugoslávského CR se 53% dotázaných vyslovilo pro kontrolu na
prezidenta D.Cosice, který současně k výrokům česlo-slovenských hranicích a 45% soudí, že by
českého prezidenta prohlásil, že je „rozčarován kontrola měla probíhat u všech projíždějících
vozidel
výroky V.Havla a jeho bojechtivostí".
• Minister vnitra České republiky J.Ruml
• Několik set republikánských příznivců
spolu s M.Sládkem zablokovalo 1.května na něko oznámil, že se podařilo odhalit plán atentátu na
lik hodin dálnici u Lanžhota u hraničního přecho- . prezidenta republiky V.Havla. Policie zajistila
du na česko-slovenských hranicích. „Kdybych se zbraně a pět osob bylo vzato do vazby a jedna je
pokusil demonstranty rozehnat", vysvětlil velitel na útěku. Podle náměstka policejního ředitele se
vnější zprávy policie Jihomoravského kraje nečin jedná o osoby pocházející z bývalé Jugoslávie a
nost policie proti nepovolené demostraci, „roz příprava atentátu je dávána do souvislosti s kri
tikou chování Srbů v Bosně-Hercegovině kterou
poutal by se masakr. A na to pan Sládek čeká".
■ První máj oslavili také komunisté již V.Havel vyjádřil při své státní návštěvě v USA.
©
tradičně na koupališti Džbán za zpěvu estrádního

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

BAZAR

Sokol Melbourne chystá na sobotu 21. a neděli 22. srpna BAZAR, kde se budou
prodávat umělecké a užitkové předměty. Výtěžek bude věnován Národnímu
domu. Prosíme věechny, kdo by měli zájem se připojit, zvláště naše
umělce,aby zavolali Zuzaně na tel: 827 3683.
***************************************************************************
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v neděli 13. fterna odpoledne
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ODPOLEDNE

hraje Eda Zlatý

Jídlo a nealkoholické nápoje jsou k dostání. Příjemnou zábavu.

5.prosince odpoledne pro děti.

Květen 1993

Tak zase je měsíc za námi, tento
kráte s překážkami. Nás starosta Pavel
Pospíchal si zlomil nohu a musím říci, že
nám velmi scházel v naSem podnikání.
Byli jsme vSak všichni Šťastni, když se
na nás přiSel podívat o berlích v neděli
9/5/93, kdy jsme slavili svátek matek
společným obědem. Byla velmi pěkná
nálada, sestra Andělová přednesla krás
nou báseň věnovanou maminkám a sestra
Weilová ji pak pro česky nemluvící hosty
přeložila do angličtiny.
Naš budoucí program:
Taneční zábavy se STUDIO 4
5.června
Medardova
3. července
Sokolská
7. srpna
Annenská
4. září
Stříbrná - 25
let od přijetí osmašedesátníků do Aus
trálie.
2. říj na
Václavská
6.listopadu
Martinská
4.prosince
Mikulášská
Dále plánujeme:
15.srpna Valná hromada
Sokola Melbourne se společným obědem.
21.& 22. srpna - BAZAR
24.října Vzpomínka
na
28.října s obědem. Pořádají legionáři.

Sv.MikuláS

Milé sestry a bratři, při této
příležitosti děkuji všem, kteři si přispí
šili a zaplatili příspěvky. Je mi však
líto, že nebyli všichni. Prosím udělejte
si tu chvíli a pošlete nám uvedené obno
sy, abychom mohli započít nový finanční
rok, jak jsem už minule napsala, s čis
tým Štítem. Předem Vám vSem děkuji.

Dary na opravu Národního domu do 9/5:
M.Potůček $100, V.Haninger $60,
M.Černá $20, Pojarovi-Prague Cakes $20,
R.Burdanová $20, A.Koloros $18, R.Žežulová $20, Heřmanovi $40,L.& M.Dobeš
$100, P.DobiáSek $30, D.Henderson $20,
R.& V.Kugler $40, K.Míček $20, J.& M.
PoSepný $100.

Dary na Sokolský list:
Svobodová $12, Rothová $4, Weilová
$12, H.Ligeti $10, P.Seible $20, L.Žalmanová $50, P.Štěpnička $50, M.áádková
$40, Pojarovi $20, S.& D.Kozík $25,
V.Váňa $20, M.Binner $4, J.Bubeníček $5,
H.Sadlon $4, R.Burdanová $11, J.Lohnický
$8, M.Mahlerová $6, A.Koloros $16, R.Žežulová $5, Heřmanovi $14, J.Kimlová $4,
P.Vosátko $4, S.Melicharová $7, V.Chaloupka $10, H.Sali $15, J.Kinda $20,
V. Procházka $10, E.Batty $10, Z.Havlíček
$20, A.átrupl $10,
E.Gazdíková $5,
P.DobiáSek $20, D.Henderson $20, R.Kugler $24, J.Žižka $8, O.Doležal $10,
A.Wagner $16, V.Olšina $10, J.Bebr $20,
W. Novák $4, R.Osičková $10.
VSem dárcům ze srdce děkujeme.
Slávka Kollárová, jednatelka.

IK = Drafting

* CERAMIC TILES

* SOLID PLASTERING

STANDA ROMAN
telefon: 583 0352
Dlaždičky a mramor v Národním domě
položeny Standou bezplatně

RESIDENTIAL

333 PLENTY RD. PRESTON 3072
* STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO NOVÉ DOMY, PŘÍSTAVBY
NEBO GARÁŽE
* VELMI VÝHODNÉ CENY
INFORMACE OCHOTNĚ PODÁ

Jana

Kofeková

470 3951
A.H. 462 3904 FAX 478 5384

V.M.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 pTestavby Národního donu.

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

tel: 802 5574, 802 1508

Drobné opravy Šperků, převlíkání a
uzličkování perliček a korálů.
Re-design
starých
a
poškozených
řetízků, náhrdelníků a náuSnic Vám
provede Zuzana.
Tel: 827 3683

Hře na piano a přihnou flétnu vyučuje
vybrané žáky absolventka konservatoře
a učitelka hudby vážné paní Jana
Ůlehlová.
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
1.patro, 188 Commercial Road, Prahran,3181

Tel: 510 2474, 510 2482. Večer: 878 8984
VIERA S. BEJČEK
School of pattern making
and dress making.
Custom sewing and alterations.

volejte Emila Holečka

fax:803 5307

500 Collins Street, Melbourne
tel: 629 6196

Bděn Park Lamdscwimifi Services
Veškerou práci kolem domu a na zahradě
provede k Vaši úplné spokojenosti.
Dřevo na topení za nejlepší ceny v
Melboune vám dodá.
V.AMBROŽ
TEL: 715 1116
TANEČNÍ

Znovu v Národním domě
Pro žáky i pokročilé

HOVORÍM SLOVENSKY

telefon : 584 8757

COOL ZONE
REFRIGERATION P/L

design

sales

service

DODAVATEL CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ PRO NÁRODNÍ D&M

Peter Kubasek,

tel: 587 1488, fax: 587 3754

Inzerce v KVARTU : měsíčně $ 15-00;

Každý pátek večer.

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

za rok $ 120.00

8 Rjvarti

—

Ä
SAFEWAY TRAVEL^
Wagent for LUFTHANSA, LAUDA AIR, ČSA^
SPECIAL LOW PRICE ON RETURN FLIGHTS
TO EUROPE
$17 5 0

332 Main Road East
ST ALBANS 3021
Tel: (03) 366 9299
-Fax: (03) 364 1167-

288 Carlisle Street
BALACLAVA 3182
Tel: (03) 534 4866
.Fax: (03) 534 4206.

322 Little Lonsdale Street
MELBOURNE 3000
Tel: (03) 670 8420
----- Fax: (03) 670 8812 —

Čtyřicet

dní

knpe

Při jäte se pobavit do Národního domu,
497 QEENSBERY STREET, NORTH MELBOURNE,
kde si zatancujete v příjemném prostředí,
s přáteli, oblíbenou hudbou a dobrým jídlem.

Nápoje můžete koupit v baru. Pomáháte tak Národnímu domu.
V sobotu 5.června v 7.30 večer.
Vstupné stále $20 a $14.

Hraje STUDIO 4 a vaří Libor Adam.

Místa je nutné zamluvit na 7441691 a 435 3895.

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