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Kdo se jenom trochu zajímá o udá
losti v Austrálii, musel slyšet názory
týkající se rozhodnutí nejvyššího soudu
Austrálie o nároku domorodců na vlast
nictví půdy.
Nejvyšší soud před rokem rozhodl
ve prospěch Eddy Mabo, domorodce jed
noho z australských ostrovů. Eddy Mabo
doložil svůj nárok na vlastnictví několi
ka pádnými důkazy. Ukázal soudu znač
ky, které ukazují hranice jeho pozemku
a které jsou na místě po dobu několika
generací, tím poukazující stálé obývání
a užívání těchto pozemků jeho předky.
Na jeho pozemku nikdo mimo jeho rodiny
nebydlel a on s rodinou byli jedinými
uživateli. Soudný člověk nemůže než s
tímto rozhodnutím souhlasit.
Princip práva původních obyvatel
byl užíván již v začátcích kolonizace
Austrálie. Ve stejný Čas udělaná smlouva
s domorodci Nového Zélandu platí prak
ticky dodnes. Tenkráte však nebyli aus
tralští domorodci považovaní za natolik
civilizované, aby podobné smlouvě rozu
měli a podle smlouvy jednali. Žili na
úrovni obyvatel Evropy z doby kamenné.
Neměli stálých příbytků. Živili se lovem
a zbíráním jedlých plodů a kořínků.
To bylo před více než dvěma sto
letími. Nám z bývalého Československa je
tato historie cizí. Nejlépe si uvědomíme
časovou vzdálenost, když si připomene
me události té doby v zemích koruny
České. Zde jsou některá důležitá histo

rická data:
1763 - Konec sedmileté války. Od
Bílé hory do konce sedmileté války stra
tila země Česká 40 procent obyvatelstva.
1775 - Selské povstání. Bitva u
Chlumce.
1781 - Zrušení nevolnictví.
1805 - Napoleonské války. Bitva u
Slavkova.
1866 - Rakousko - Pruská válka.
Bitva u Hradce Králové. Odtud pochází
Walzing Matilda.
1867 - Vznik Rakousko - Uhers
kého císařství.
1914 - Začátek první světové vál
ky.
1918 - Vznik Československé re
publiky.
1938 - Mnichov - Ztráta Sudet.
1939 - Začátek druhé světové vál
ky.
1942 - Atentát na Heidricha.
1944 - Slovenské Národní povstání.
1945 - Osvobození Sovětskou ar
mádou za tiché pomoci spojenců.
1948 - Komunistický puč.
1968 - Napadení a okupace Česko
slovenska Sovětským Svazem, Německem,
Polskem, Bulharskem a Maäarskem.
1989 - Konec diktatury proleta
riátu.
1992 - Rozpad Československé re
publiky.
1993 - Vznik České republiky.
1993 - Vznik Slovenské republiky.
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Z tohoto stručného přehledu je
patrné o kolik se svět změnil. Uplatňo
vat Mabo decision v obydleném austral
ském vnitrozemí je obdobné žádosti Lu
žických srbů o navrácení části Německa
a České republiky.
Nárok domorodců na obydlené čás
ti Austrálie je neexistující. To však jim
nebrání tyto nároky uplatňovat. Žádosti
o navrácení obchodního centra Brisbane,
nebo nejúrodnějších částí NSW jsou sice

nesmyslné, ale musí být hájeny před
soudem. Pokud se stát rozhodne platit
soudní výlohy oběma stranám, vznikne
nové průmyslové odvětví, kde jediným
vytvořeným produktem budou haldy pa
píru. Druhá a více pravděpodobná alter
nativa je, že soudní výlohy budou
hrazené jenom nemajetné straně. V tom
případě Mabo decision se stane brzdou
rozvoje a finanční zátěž nás všech.
Pavel Pospíchal.

Dopis z České republiky.

Brno 23.6.1993.

Milý bratře,
je neděle, sedím v našem antikvariátě a protože zákazníci se moc nehrnou, mám
čas ku psaní. U nás se udály následující věci: synátor odmaturoval s jednou dvojkou,
jinak samé jedničky. Zítra dělá přijímací zkoušku na obor informatika. Podívám-li se
zpět, žasnu, jak to uteklo: pár převratů, několik výletů, jedno slepé střevo a je to.
Jestli nezkrachujeme, otec se může přestěhovat k nám, bude-li chtít. My už budeme
mít kus baráku-v provozu. Od dubna intenzívně stavíme, že bys to tu málem nepoznal.
Za tři měsíce jsme prostavěli 300,000 Kč. Jsem z toho úplně na doraz, protože každý
den vstávám ve čtyři hodiny, což je na mne úplný mor, na to si snad nikdy
nezvyknu. Vždycky tak do desíti lítám kolem stavby, pak honem do auta a za kšeftem
pro reklamní agentúru. To podnikání mne úplně znechucuje. Je to džungle, samý
podraz, hovadismus nesmírných rozměrů, nikomu nevěřit, za každou větou hledat jiný
význam, páčit z neplatičů peníze, no hrůza. Tady totiž nefunguje nic: soudy darmo
mluvit, policie samý blb, pašeráci, gauneri, kurvy, je ti z toho na blití, tak si koupíš
flašku chlastu, na to se dočteš, že to nemáš pít, protože do toho nějaký hovado něco
namíchalo. Nechceš si levně koupit kulomet? Vše je k mání. Jde sehnat uran 235, ale
kdybys chtěl víc jak kilo, musel bych to poslat na dvakrát, protože to je nadkritické
množství a vybuchlo by to. Nad naším státečkem máme ozónový otvor, máme prý nosit
brýle. Teä po rozpadu naší federácie sem Slováci pašují jejich bankovky, na kterých
odlepují kolky. V současné době si na hranicích Česko-slovenských dělají naschvály;
když někdo chce projet bez potíží, jede přes Rakousko.
Představ si co se mně stalo. Jak jsem založil s kolegama firmu s ručením
omezeným, tak to začalo poslední dobou nějak nefungovat, i zjistil jsem, že hoši si
uprostřed firmy udělali ještě jednu, menší, za účelem dělení zisku mezi menší počet
lidí. Úžasné, že? Ted z toho musím co nejrychleji vycouvat, což ale není vůbec
jednoduché. Budu tedy začínat znovu, tentokrát sám, nevěřím už nikomu.
Jinak je tu ovšem veselo. Na stavbě máme, nebo lépe - měli jsme - 5
zaměstnanců. Jeden vydržel 14 dní, pak začal chodit do práce stále více ožralý,
některé dny nešlo poznat jestli je ožralý ještě nebo už. Poslední dobou, když zvedl
pytel cementu, tak to s ním cvičilo, že se málem utlouk. Tak jsem ho musel vyhodit.
Druhého zedníka jsem zase přistihl, jak si dělá na melouch u souseda schody, a aby
to nebylo málo, tak je dělal z našeho dřeva a ještě si je u nás řezal na pile. Toho
jsem vyhodil na hodinu. Třetí zedník se doma nepohodl s družkou. Ta mu vyměnila
zámek od bytu, a tak usoudil, že bude nejlépe chodit spát na stavbu. A jak tam tak
zase jednou lezl - pochopitelně ožralý jak slíva - tak spadl se střechy. Ráno jsme ho
tam našli ležet, byl úplně promrzlý a tak se klepal, že z něj vyprchala všechna
kořalka. Mysleli jsme, že má přeraženou páteř, tak jsme ho vzali do špitálu. Čtrnáct
dní tam skomíral, ale je celý. Takový je tady manšaft. Totiž každý, kdo trochu
funguje, dělá v Německu nebo Rakousku, zbytek zůstal. Ale jinak jsou to hodní kluci.
No myslím, že už jsem toho nablábolil dost.
Já se zas někdy ozvu. Vojta.
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Převzato z časopisu AHOJ
Když jsem Marcelu Vráblovou poprvé videla, nikdo o její poszdéjSí slávfe jefité nie
netuSil. Mladá hezká holka, která méla v naSí redakci za úkol každý týden připravit pro vás,
Čtenáře, stranu tři, spolu s nejrůznějšími reportážmi a rozhovory. Tajuplné telefonáty začali
až později. Přesto jsme jeSté dlouho nebyli v obraze. Úder přišel z Cista jasna. V pondělí
odpoledne se redakcí roznesla zpráva, že se Marcela v sobotu vdává. No co, o svatbu by nebylo,
je jí osmadvacet, má už na to vek, tak prob tedy ne. Senzaci vzbudil až dovětek. Marcela si
bere osmaosmdesát iletého JÁRU KOHOUTA.

Marcelo, proč jsi nakonec řekla ano?
Získal si mě svým humorem, který
neztrácí v žádné situaci, a svou osobitou
životní filozofií. Vždycky jsem se bála
ztráty nezávislosti, ale u Járy mám pocit,
že mi všechno zůstává. Nevadí mu, že
vénuju spoustu času psaní, naopak mě
v této činnosti ještě podporuje. Psaní je
i jedna z věcí, která nás spojuje;
chystáme se na divadelní hru, máme již
poznámky ke společné knize a další a
další plány.
Psaní vás spojuje, ale co věkový rozdíl,
který vás spíše rozděluje?
Nemyslím si, že nás rozděluje. Můj
manžel je už sice starší, ale o to zkuše
nější a moudřejší, čímž
kompenzuje
moji - dá se říci naivitu a přílišnou dů
věřivost. Je nejenom mým přítelem, man
želem, ale i rádcem.
Jsi mladá, co když tě překvapí touha po
dítěti?
Samozřejmě, že dítě bych si moc
přála. A myslím, že i to se dá nějak vy
řešit.
Jakpak reagovala tvoje a manželova
rodina na váš sňatek?
Moje rodina to přijala poměrně
lehce, ale manželovy dcery plakaly, pro
tože mají pocit, že tatínka stratily. Ale
myslím, že nakonec se s tím smířily, na
rozdíl od manželových přátel (a zvlášř
přítelkyň), kteří se snažili náš vztah
všemožně překazit. Dokonce jedna jeho
známá prohlásila, že v jeho věku nemá
právo na štěstí. Já doufám, že proti
všem nepřejícím si svoje malé lidské
štěstí uhájíme.
A tečku
za tím vším
Slastný novomanžel Jára Kohout:

udělal

Řekněte nám
něco o své
mladé
manželce.
Manželka je můj ochránce, který
se stará, aby mi moc netlouklo srdce.
Láskou. Zamiloval jsem se do ni a věděl

jsem, že není vyhnutí. A když mě adop
tovala i hlava rodiny, fenka Olinka, bylo
vyhráno.
Nevadí vám ten věkový rozdíl?
Říkám si, proč by si nemohla vzít
staršího pána? Studentka se také zami
luje do profesora, ne pro jeho mládí a
krásu, ale pro jeho laskavou moudrost.
Myslím, že si můžeme navzájem mnoho
dát.
Marcela
se
zmiňovala
o
vašich
závistivých přátelích.
Lidé nás odsuzují, říkají, přijel z
Ameriky, namluvil si holku. Závidějí, a to
je nejhorší věc. Závidějí mi i to, že
jsem tak dlouho živ. Ale já na ně ne
dám. Čím více Marcelku poznávám, tím
více ji potřebuji.
Nebude se vám stýskat po Americe?
Nebude. Jsem tu zavarenej a zape
čenej, chci žít tady. Tady jsem se naro
dil a tady chci umřít. Kdyby na mě, ne
dej bože, přišlo nějaký umírání třeba v
letadle, až poletím do New Yorku, radši
bych se z něj dal vyhodit, abych umřel
mezi svými. Abych třeba jednou, jestli
se to povede, mohl ležet na Olšanech,
mezi
svými
přáteli
Voskovcem
a
Werichem. Vždycky s nima byla sranda,
přece bych nemohl někde na věky věkův ležet sám?
Vytýká vám něco vaše manželka?
Ano, říká, že jsem ješitnej - a já
jsem. Myslím, že jsem něco udělal, něco
dokázal, a nechci aby se na to zapo
mnělo.
Řeknete mi něco hezkého na závěr?
Chtěl bych předat vzkaz. Radí
starším zahraničním uprchlíkům, aby se
vrátili domů. Prodlouží si život. Doma
mohou dělat velké činy. Venku jenom
skopičiny. Za čtyřicet let v USA jsem se
tak nezasmál jako za pár měsíců doma.
A smích léčí a uzdravuje.
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Výroky a různosti
Citáty z českého tisku

• Agentura Reuter označila Prahu za „nej
více zamerikanizované město východní Evropy".
• Na sjezdu Československé strany socia
listické v Seči u Chrudimi byl novým předsedou
zvolen Pavel Hirš a jméno strany bylo změněno na
Liberální stranu národně sociální. Komentátoři se
shodují, že změny naznačují posun do prava a
mohou znamenat rozdělení strany. „Chceme začít
tvořit skutečný politický střed za spolupráce se
stranami živnostníků a podnikatelů a HSDMS",
ohlásil změnu kurzu nový předseda. Prvním kro
kem zamýšlených změn bylo vystoupení strany z
koalice Liberálně sociální unie v které CSS spolu
se stranou zelených a zemědělskou stranou v pos
ledních volbách získala 5.8%.
• Bývalý poslanec FS a předseda repub
likánské strany M.Sládek, který v kadeřnictví fy
zicky napadl devětapadesáti letou paní M.Petro
vou, není v tomto případě „osobou vyňatou z pra
vomoci orgánů na základě poslanecké imunity",
oznámil minister spravedlnosti CR J.Novák.
• Vládní koalice se dohodla na utvoření
mimovládni pracovní skupiny, která povede o něk
terých nejasných otázkách dialog se sudetskými
organizacemi. Podle slov premiéra, pro českou
vládu nejsou partnerem pro jednání sudetoněmecké organizace, ale německá vláda. „Víme
ale, že je třeba jednat, objasňovat situaci, prostě
vést dialog i s těmito organizacemi", prohlásil
V.Klaus. Rozhodnutí bylo ihned kritizováno všemi
levicovými stranami a bývalý minister zahraničí
ČSFR a předseda Občanského hnutí J.Diensbier
to označil za „nešťastný, špatně načasovaný pro
jekt". Český svaz bojovníků za svobodu ustavení
mise uvítal, ale žádá účast na jednáních. Předseda
svazu bojovníků k tomu dodal, že sudetoněmečtí
představitelé přehánějí počet obětí odsunu, když
tvrdí, že zahynulo 200 000 lidí. Bylo jich prý jen
30 000. „Němce nesmíme dále vnímat jako agre
sor,7, ale jako evropské spoluobčany", vyjádřil
souhlas s ustavením komise předseda politické
komise
Klubu angažovaných nestraníků
ing.A.Dušek. Místopředseda ODS Petr Čermák
označil připravovaný nevládní dialog se sudetskými
Němci za sebevědomé gesto české politiky a ne
jako akt vzniklý pod nátlakem sudetoněmeckého
landmanšaftu a dodal: „Jednání se v žádném pří
padě nepovedou s cílem revidovat výsledky druhé
světové války, majetek občanů či občanství
sudetských Němců".
• Pavel Tigrid převzal v Plzni „Cenu
1.června za publicistiku", která byla vytvořena na
paměť 1.6.1953, kdy se občané Plzně pozvedli k
otevřenému odporu proti komunistickému režimu.
• Ve Vancouveru zemřel ve věku 88 let
předválečný a poválečný demokratický politik a

jeden z čelných představitelů protifašistického
odboje profesor Vladimír Krajina.
• „Český rozpočet skončil ke konci května
přebytkem 4.8 miliardy korun. Zdravý vývoj, přes
značné tlaky na dodatečné výdaje, pokračuje,"
oznámil minister financi CR I.Kočárník.
• S posledním červnovým dnem bylo defi
nitivně ukončeno dělení majetku bývalé Česko
slovenské armády. Zbývá již jen se podělit o
zbytky náhradních dílů.
• „Pokud by v případných předčasných
volbách na Slovensku zvítězila SDL. s největší
pravděpodobností by se stalo to, co po vítězství
levicových sil v Litvě - Západ by zastavil úvěrové
zdroje", prohlásil slovenský premiér V.Mečiár a
dodal, že mu to bylo dáno najevo při jeho návš
těvě USA. „Jasně, čitelně a nedvojsmyslně nám to
vysvětlili".
• Česká obec sokolská končí přípravu skla
deb na XILvšesokolský slet, který se bude konat
počátkem července 1994 v Praze na Strahově.
Ukázky některých skladeb budou předvedeny již
na sletu americké obce sokolské v Chicagu. Počítá
se s účastí kolem 60 000 lidí, včetně 400 Sokolů
ze zahraničí, včetně z Austrálie.
• V humanitárním středisku nedaleko Jih
lavy se strhla rvačka mezi srbským a bosenským
uprchlíkem pro národnostní neshody. Srbský běženec utrpěl těžké zraněni, bosenský muslim je ve
vyšetřovací vazbě.
• Česká strana sociálně demokratická pra
cuje na návrhu zákona, který by uznával sloven
štinu jako druhý úřední jazyk. „Je to nafouknutý
problém", zareagoval V.Baláš z Ústavu státu a
práva. Podle trestního řádu slovenšti občané mo
hou používat svého rodného jazyka v jakémkoliv
úředním styku a celá akce je prý jen snaha o hlasy
slovenských voličů.
• „Zbavme se konečně naivních porevo
lučních ideálů a dejme lidem práci výrobou zbra
ní", vyzval generální ředitel RDP J.Vlček domácí
strojírenské podniky.
• Při „Pochodu pro Ježíše" v Praze, kte
rého se mezi třemi tisíci účastníky zúčastnilo
značné procento mladých lidí, věnovali účastníci
modlitební zastavení soudům, prokuratuře, škol
ství, armádě a kultuře. Nešlo jim prý o politické
cíle, ale o oslavu Ježíše Krista a přímluvu za tento
svět.
• Podle prohlášeni místopředsedy Konzer
vativní demokratické strany Slovenska I.Mikloše,
žije Slovensko nad poměry. Ve srovnání s Českou
republikou jsou prý výdaje k příjmům o 10% až
20% vyšší. Současně za nedobrý’ signál pro zah
raničí
označil
skutečnost.
že
Slovensko
riepodepsalo s Mezinárodním menovým fondem
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..... —-------------- ---dohodu o „stand by" úvěru, ale jednalo o tzv. STF
úvěru, které zavedl Mezinárodní měnový fond pro
země bývalého Sovětského svazu.
• „Mnozí z emigrantů by se chtěli vrátit,
ale nemají kam," prohlásil při návštěvě Prahy
tajemník Svazu československých spolků ve Švý
carsku Jiří Nápravník a oznámil, že ustavená
Nadace politického exilu při Svazu česko
slovenských spolků ve Švýcarsku by chtěla v Praze
postavit obytný dům pro starší a staré krajany.
• „Současný český šovinismus nabývá rázu
genocidy moravského národa", napsalo morav
skoslezské informační centrum při tzv. „moravsko
slezské vládě".
■ Na vrcholné schůzce dvanácti šéfů států
a vlád Evropského společenství byl přijat souhlas
s přijetím zemí východní a střední Evropy za členy

Co to je,
když se řekne

Maglaj (s)
JlRf HANAK
To se nám jen dnes zdá, že na
Balkáně se děje cosi nepochopi
telného, zvláštního, neobvyklé
ho. Ve skutečnosti za posledních
sto dvacet let jen málokdy tam
byl mír a klid.
Zvuky válečných hrůz k nám
nedoléhají, přesto, že se bojuje
prakticky za našimi humny, pře
sto, že od okamžiku, kdy se stal
Balkán pověstným sudem pra
chu, zabydlelo se v hovorové
češtině slovo, které nás přímo
spojuje s místy oněch válek a et
nických čistek. To. slovo zní
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„maglajs“ a zvukomalebné vy
jadřuje masakr, nepořádek,
zmatek, nepřehledno.
Sudem prachu se stal Balkán
v moderní době dnem 1.7.1876.
Tehdy sotva se klubající Srbsko
a nikdy nepokořená Cemá Hora
vyhlásily Turecku válku. Osmanská říše byla sice už „ne
mocným mužem na Bosporu“,
přesto však obě zemičky neměly
šanci ani proti nemocnému mu
ži. O to také nešlo.
Jejich vyhlášení války bylo jen
přiložením hořící zápalky k rus
kému lmperlálnímu doutníku.
Tehdejší Petrohrad chtěl využít
politické nemoci osmanského
muže a prorazit k Dardanelám.
Záminka byla na bílednl: Osvo
bození slovanských bratří z tu
reckého Jha.
Rakousko v té době už však
také pošilhávalo po Balkánu.
Carská diplomacie sl pro jistotu
zajistila neutralitu Rakouska
tak zvanou zákupskou smlou
vou, která Rakousku dovolovala
po válce okupovat Bosnu a Her

SALE
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ES, ovšem ale až po splnění řady politických a
ekonomických podmínek.
• Předseda Občanského hnutí J.Diensbier
prohlásil, že současná vláda V. Klause musí být
poražena, protože je škodlivá státu. To uvítal
předseda České strany sociálně demokratické str
any M.Zeman: „S kým se chce Jiří Diensbier při
dosažaní tohoto cíle spojit, když ne s námi?" a
vyjádřil lítost, že J.Diensbiera dosud obklopují
lidé, kteří jsou strůjci volební porážky OH.
• Občanské hnutí podporuje přijetí zákona
o protiprávnosti komunistického režimu a opráv
něnosti odporu proti němu, oznámil nově zvolený
místopředseda OH T.Sokol. Současně dodal, že:
„Není pravda, že komunistický stát zcela upíral
občanům vyjádřit svou politickou vůli, neboť i v
totalitním režimu byli lidé, kteří to dokázali". @

cegovinu. Pravoslavné -muslim
ská válka měla jednoznačný
průběh:
V okamžiku, kdy Srbsko
a Černá Hora stály na prohru,
vyhlásilo Rusko válku Turecku
a brzy ruská vojska stanula pod
Cařlhradem. V tom okamžiku
znervózněly Londýn a Berlín:
Ruské Dardanely? Nlkdyl Na
berlínském kongresu roku 1878
muselo Rusko vrátit téměř vše,
co získalo, zůstal však nárok Ra
kouska na okupaci Bosny a Her
cegoviny. Kongres ho potvrdil.
Okupaci měl provést pražský
sborový velitel generál Fllipovlč.
Dostal z Vídně instrukci, aby
operaci provedl .způsobem mír
ným“, ostatně, pokyn Je to prý
stejně zbytečný, protože půjde
v podstatě o pochod vojenských
kapel. .Hudební okupace" se
však brzy změnila v krvavé boje,
které vyvrcholily, když okupační
armáda dorazila k severobosenskému městečku Maglaj.
Obyvatelé města a okolí, vede
ni místními beji, urputně bojo
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vali proti okupantům a pochod
vojenských kapel se změnil v kr
vavou řež. Čeští veteráni po ná
vratu obohatili naši slovesnost
o slovo „maglajs“ a o populární
píseň Za císaře pána ajeho rodi
nu.
Byl to opravdu „maglajs,“ to
rakouské hrábnutí do balkánské
prachárny. V doslovném 1 přene
seném smyslu slova.
Okupace stála na 80 milionů
zlatých, padlo při ní 5000 ra
kouských vojáků a 179 důstoj
níků. Avšak co horšího: Trvalá
angažovanost Rakouska na Bal
káně přivedla tuto říši do politic
kých nesnází, z nichž se dostalo
teprve svým zhroucením za dva
ačtyřicet let. Bosna v každém
ohledu stála u začátku konce
Rakousko-Uherska. V roce 1878
Bosnu okupovalo, v roce 1908
Bosnu anektovalo, v roce 1914
v bosenském Sarajevu padly
osudné výstřely.
Rakousko-Uhersko pak žilo
už Jen 4 roky. Maglaj(s) zůstal
tam, kde byl: na Balkáně.

SALE

ALL 1992 SKIWEAR AT 30 - 50% OFF
Skis Lac roix SL GS . • .......................
9"5”7 • .$595
Dynastar skis, bindings and poles .. SPOUST .. $395
Ski boots Dachstein U3..................................... .^3-9-57 ..$ 195
Skitune pre-season special....................
$35

SNOW-SKI PTY.LTD. 68-72 WHITEHORSE ROAD, DEEPDENE,
PHONE: 817 4683
Otevřeno v nedfeli od 10am - 4pm. Mluvíme fcesky.

6 Rjvarti

Každý pátek večer se učíme tančit pod
vedením tanečního mistra K.Konečného.

Sokolské zprávy.
Č3 €? r~ v cí n <7?cČlenové výboru se sešli 28/6 na jede
náctou výborovou schůzi. S bratrem sta
rostou jsme prodebatovali program v Ná
rodním domě. Většinu sobot a nedělí na
několik příštích měsíců máme obsaze
ných.

Program na červenec a srpen:
17/7 Ochutnávání vína
25/7 Vepřové hody
31/7 Polsko-česká
7/8 Annenská
10/8 Přednáška
o
"Crime
Prevention" 7hod večer.
15/8 Společný oběd
Valná hromada
21/8 Bazar
22/8 bazar
Česko-polská
28/8 Každý čtvrtek odpoledne se v Národním
domě schází na kávu penzisté.

Páter Peksa byl po srdečním záchvatu
převezen ve vážném stavu do nemocnice.

Knihovna je přístupná během a před
každou akcí pořádanou Sokolem.
Dary obdržené do 8/7/1993
Na Národní dům:
Penzisté$750, Z.Budín$20, Prokop$20, Vosáhlová$100, Z.& M.Dub$20, S.V.U.$1600.

Na KVART:
Ružičovi$10, S.MenSík$20, A.V.Soukup$12,
S.Richterová$10, Z.Budín$20, R.& A.Brodecký$20, L.Valdanová$10, J.Hašková$12,
Z.& M.Dub$14, M.Dvořák$20, M.Červenková$20, Z.Paris$20.
Děkujeme všem dárcům. Bez darů náš
Národní dům nemůže existovat.

Zejména chci poděkovat sestře J.Skálové,
která již mnoho let věnuje na každou
zábavu uherský salám, který je pravi
delně vydražen ve prospěch Národního
domu.
TěSíme se na shledanou s Vámi na na
ších budoucích zábavách a různých pod
nicích, které jsme připravili pro česko
slovenské krajany a jejich přátelé.
Slávka Kollárová, jednatelka.

V pondělí 12.července 1993 zemřel Erik Grant, člen výboru Sokola Melbourne.

V Národním doně pořádá polská skupina DZUIPLA,
3 í. , v SS - OO
_ večer* .
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Konzulát České republiky
Te 1 g? I or» =

- 500 Collins Street, Melbourne 3000.
6 196,

<5-^^

Fax =

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 prestavby Národního domu.

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 příčnou flétnu vyučuje
vybrané žáky absolventka konservatoře
a učitelka hudby vážné paní Jana
ÍJfehlová.
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 Holebka

fax:803 5307

500 Collins Street, Melbourne
tel: 629 6196

Edom Parit Lffimdscapimg Services
***FIRE
WOOD***
CHEAPEST PRICES
RIVER GUM - 1 TON - $85
RED GUM
- 1 TON - $115

TEL: 715 1116

V.AMBROŽ

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 DŮM

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 Evarti
á SAFE WAV TRAVEL^

JHLagent 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) 6708420
----- Fax: (03) 670 8812 —
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Zveme všechny

,

Aničky',

Anc±u. 1

ä Anky nai

Velkou Annenskou Zábavu,
která bude 7’’ -

Hrije STUDIO 4,
rezervac í .

vaří Libor AddB.

Večeře je nutné objednat s

i

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

REGISTERED BY AUSTRALIA POST
PUBLICATION No. VBH 6363

Sokolský List
THE CZECHOSLOVAK SOKOL GYMNASTICS ASSOCIATION LTD.

IF UNDELIVERED, RETURN TO
497 QUEENSBERRY STREET,
NORTH MELBOURNE, VICTORIA 3051
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Ochutnávání vína

Vine tasting.

17. července v 7 hod. večer,

v Národním dole, 497 Qeensbery St. North Melbourne
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10 kuponů na víno je v ceně vstupného.
Vstupné 1O dolarů.
Příjťe strávit příjemný večer s přáteli v Národním domě
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Maso připraveno po doiácín způsobu Ládou Horou. Kalovač Butchers
tel:

Vstupné dobrovolné

366 2492
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