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VESNIČKO MÁ KRAJANSKÁ
Podle našeho průzkumu 22% lidí
žijících ve Viktorii má zájem o bydlení v
československé vesničce. Vysoké procento
zájemců nás podpořilo v dalším kroku, který
jsme udělali. Poslali jsme "Notice of Intention"
ministerstvu plánování a vývoje "Planning
and Development". Přijetí naši žádosti bylo
potvrzeno a jsme na cestě k vystavění naší
vesničky.
Ve stručnosti se zmíním jak si
vesničku představujeme. Jednalo by se o
nanejvýš dvacet jednotlivých obydlí typu "villa
unit" - přízemní obydlí se samostatnou
kuchyní, koupelnou a záchodem; místem na
parkování auta a jednou nebo dvěma
ložnicemi. Předpokládané umístění vesničky
je v jihovýchodních předměstích, kde bydlí
85% všech krajanů. Část vesničky bude
určena pro ty z nás, kteří nemají velký

majetek a v době dostavění vesničky
nebudou mít vlastní dům. Druhá část bude
pro ty, kdo si svoje bydlení koupí. Doufáme,
že základní cena každého obydlí bude
$120,000. Tato cena je podmíněna několka
faktory. Jedním je cena pozemku. Druhým je
kvalita služeb, které vesnička bude mít, na
příklad: společenský dům, koupaliště, velikost
a úprava otevřeného prostoru.
Celkový rozpočet na vesničku bude
přesahovat dva miliony dolarů. Hospodařit s
takovou
částkou
nemůže
jednotlivec.
Budeme muset založit něco jako bývala
stavební družstva s výborem, který bude
organisovat napřed stavbu a po zahájení
provozu služby střediska. Očekáváme, že
vesnička bude hotova koncem prvního
pololetí roku 1996. Místa ve vesničce nejsou
omezována
věkem
nebo
finančními
možnostmi zájemců.

BOHEM IA TRAVEL
Jiří Sedláček a Eva .Jančíková

'

6 /176 Commercial Road, Prabran 3181.
Nabízíme kvalitní služby za bezkonkurenční ceny.

Tel: 510 2474, 510 8717.

Fax: 510 2482
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Informace o celém projektu bude
možné zjistit na schůzi, které se zúčastní
zástupce
některé
ze
sponzorujících
organizací
a
kde
budou
podrobně
zodpovězeny otázky s vesničkou spojené.
Schůze se bude konat v neděli 23.
října 1994 ve 2 hodiny odpoledne v
Národním domě.
Předběžné dotazy spojené se stavbou
a finanční strukturou vesničky podle našich
možností zodpovíme na tel: 432 8246 nebo
899 3910.
Pavel Pospíchal

EXULANTOVO PŘEMÍTÁNÍ
V uplynulém čtvrt století si mnozí z nás vždy
v srpnu uvědomí, proč žijeme mimo vlast,
jaké důvody nás přivedly do vyhnanství. A
nemám žádné důvody nevěřit, že tento
"exilový měsíc" dává tytéž podněty k
zamyšlení i těm, kteří odešli z domova po
únoru 1948 anebo v letech osmdesátých či
kdykoliv jindy. Srpen 68 otřásl námi všemi.
Bylo
to
otřesení
naděje
třebas
dubčekovské. A dějiny nejsou ničím víc než
lomcováním každodenních a samozřejmých
jistot a pokud nemají možnost otevřít smysl

Luboš Kalia
umělecký kovář
360 Haddon Rd.

Ballarat 3352
Tel:053 428 898

Fax: 053 428 571
Na zakázku vyrábíme kovaný nábytek,
lustry, točité schody, zábradlí, dekorativní
mříže, exkluzivní brány a ploty, venkovní
dekorace a doplňky.
Nabízíme velké
množství "DESIGNS" v různých stylech,
nebo zhotovíme podle vašeho návrhu.
Pro krajany nabízíme slevu. Zveme vás k
prohlídce naší "SHOWROOM".
MŮŽETE NÁS NAVŠTÍVIT KDYKOLIV PO
TELEFONICKÉM OBJEDNÁNÍ.
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Váši rodinní lékaři
*
*

MUDr. Alžběta Gazdíková
MUDr. Přemysl Kunz

Na rohu Canterbury Road a Heatherdale Road

RINGWOOD
nebo
3 I 91-99 Lincoln Road
CROYDON
Tel: 03 873 3016, 03 725 7119
Mobile: 018 383 569
svobody, nemají smysl. Důvody, které nás
donutily k opuštění vlasti, nás postavily před
úkol nalézt vnitřní sílu, když se naděje
zhroutily. Stát se silným v beznaději.. Šlo a
snad stále jde o svobodu a zodpovědnost,
které jsme objevili při nutnosti spoléhat
výhradně jen na sebe. První krok byl důležitý.
Zachránili jsme se, když se vše kolem nás
bortilo. A život v nové zemi nás postavil před
další zkoušku.

V poslední době přichází do Austrálie na
kratší či delší dobu mnoho příbuzných,
sportovců, cestovatelů, novinářů, umělců a
jiných. Ti, se kterými jsem se setkal, bez
rozdílu mluvili o tom, jak nesouhlasili s
bolševikem. My přece víme, že za Husáka
zmizela z čs. života demokracie a drtivá
většina národa tuto totalitní situaci přijala a
nijak neprotestovala. A nyní se dozvídáme
jací byli všichni antikomunisté. Před časem
byl do Melbourne pozván na dva týdny
krajan zaujímající v Praze význačnou pozici
na poli kultury. Jeho tvůrčí práci jsem po léta
znal a obdivoval ji. Tento člověk, ale ztratil
můj respekt při rozhovoru na rozhlasové
stanici ABC-3LO. Měl mluvit o své tvůrčí
činnosti, stále se ale, i když netázán, vracel k
tématu, jak nesouhlasil s marxismem a jak
trpěl v komunistickém systému. To snad byla
pravda, ale ta skutečnost, že byl po desetiletí
profesorem na Karlově univerzitě a jeho
synové vystudovali výběrové vysoké školy a
působili také v oblasti kultury, naznačovala,
že byl přinejmenším pokrytcem. Nakonec byl
při tomto rozhlasovém rozhovoru dotázán,
proč tedy, když tak nesouhlasil s režimem,
neemigroval. Odpověděl: "Jestliže znáte
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Prahu pak víte, že ti, kteří tam žijí, ji nikdy
nemohou opustit." Tento člověk se dostal do
konfliktu s pravdou.
A tak v srpnu vždycky myslím i na ty,
kteří zůstali doma. Zkusili mnoho, mnozí
trpěli. Ti, kteří šli s proudem, by ale neměli
nyní předstírat, co stejně bereme se zrnkem
soli. Samozřejmě, ale ani exil by neměl nic
předstírat.
V. Donát

VZPOMÍNKA NA AUSTRÁLII
Josef Fousek
Po dlouhé době půstu, kdy nemohlo se ven
Zmizely z hranic dráty, splnil se dětský sen.
Na druhé straně světa, kde září Jižní kříž
Já byl jsem tenkrát lásko, já byl jsem slunci bliž.

Já viděl cesty traků co buši uhání
Já v Adelaide vítal nesmělé svítání
A z Melbourne Brisbane country mi v srdci
stále zni
Já potkal pana Cooka na lodi poslední.

§

Immigration Law Specialist

R. Fernandez & Associates
Barristers and Solicitors
Accredited Specialist
Law I nstitute of Victoria
zplnomocněný odborný právník ve věcech:
• - Family migration
• Business migration
• Skilled migration
• Temporary residence
• Refugee application • Avenues of appeal
• Change of status for visitors, working holiday
makers and other temporary visa classes

Tel: 03 670 0887

Fax: 03 670 0575

Migration Agents No. 51941

Češi ví všechno nejlépe a tak diktují,
jak psát adresy - australské zvyklosti se
považují za necivilizované. Zmíněný návod se
pohříchu nezmiňuje o tom, jak psát adresy,
aby se dopis nestal obětí sběratelských vášní
ještě před doručením.
#
Ve věstníku australského nakladaRoyal Melbourne Institute of Technology

Já viděl aboridžíny a snivé koaly
Z Portlandu vlny moře mne nesly do dáli
K čarovné Tasmánii k Zélandu k Hawaji
Já viděl krásné dívky jak pro ně zpívají

FACULTY OF ART AND DESIGN
vás zve na výstavu současných českých
a slovenských umělců.

Z Ballaratu nosím klobouk se znakem Džindabáj
A dvanáct apoštolů mi řeklo kde je ráj
Znám vůni eukalyptů a lodní sirény
Kde námořníci touží a myslí na ženy.
Já jednou tě tam vezmu na whisky v Canbeře
Tam jezdí auta vlevo do Sydney k Opeře
Klokani budou zdravit a hledat tichý kout
Mě Austrálie, lásko, mě zamkla do svých pout.

LETEM SVĚTEM
#
Nedávno
jsem
dostal
z
ČR
nespokojený dopis, že prý nepíšu adresu ve
správné úpravě, jak zvykem v civilizovaném
světě. K dopisu byly přiloženy instrukce
České pošty, jak na obálky se stavěči
značkou a rámečkem tak na obálky bez
rámečků. To víme dávno.

Výstava se koná od
11. října do 8. listopadu.
V 333 Collins Street, Melbourne.
Bližší informace podá
pan P. Kučera na 660 2217
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#
Devizové
rezervy České
národní banky dosáhly v srpnu
výše 5.3 miliardy US dolarů a celý
bankovní systém ČR drží devízy ve
výši 7.7 miliard dolarů. Je to
nejvyšší číslo od roku 1918. Při
nynějších
cenách
zlata
na
NA TĚMA
světových trzích to představuje 742
tun zlata.Český rozhlas mluvil o
tom, že koruna bude úředně
á o
í
zhodnocena, tedy revalvována.
Nominální i reálný kurs US$ byl v
KTERÁ SE KpNA- V SoßoTU 15.10.A lednu 1991 28 Kčs. Ve skutečnosti
odpovídá reálnému kurzu zhruba 1
V 7 so oď V
o
DoMľ
US$ = 13 Kč. Zdá se ale, že k
revalvaci nedojde.
499 QlltENSBERRY ST. MELBOURNE
#
Ostatek českého patrona sv.
Václava putuje v této době
brněnskou diocézí. Z Brna byl
oslechu a tanci hraje
převezen do kostela ve Znojmě, z
Hustopečí
pak
nastoupil
na
symbolickou cestu do břeclavského
Bo MATÄ
To M BoLA
VYH LÁÍSENj^
okresu.
[NE.JLE.P-Š'j
MASKY - KoVßoOE-.........
k/STUPNÉľ
$ lO.“ S VECEÄ" 420
#
Jednu neděli v srpnu byla
na pražské meteorologické stanici
MISIA -ZAMLUVTE.
na Karlově naměřena teplota 37.3
V. SOSNOVEQ g7OG4^
stupňů - rekord od roku 1775.
l. ZACHMt
#
V Praze proběhlo zasedání
f74- 7085
mezinárodní
meteoritové
společnosti, na které přijelo 350
astronomů z celého světa. Referát
profesora Chapmana z Arizonské
univerzity o planetkách Ida a
telství, které vydává příručky pro cestovatele Gaspra měl patřit k nejzajímavéjším, nemohl
(Lonely Planet) se dozvídáme, že Praha se ale být přednesen, protože Chapmanovo
dostala do čela turistických cílů, a že uličky zavazadlo s badatelskými výsledky a
Malé strany se dusí italskými školními obrazovým materiálem bylo na Wilsonově
výpravami a Němci, kteří přijeli na jeden den nádraží odcizeno. Že by se pražští zloději
za nákupy. Budovy Státní bezpečnosti v zajímali o meteority?
Bartolomějské ulici byly částečně navráceny #
"Hnůj země!" se jmenuje kniha Zdeny
řádu Františkánů a ta část, která byla za Salivarové - poslední publikace torontského
komunistů vězením, byla upravena na nakladatelství 68 Publishers. Imigrace je hnůj
turistický hotel - lůžko kolem US $20 denně. země a už ji nejméně tři století proměňuje v
Velký zájem je o přespání v cele, kterou kvetoucí sad.
nechtěné obýval Václav Havel.
#
Smutná zpráva - v Novém Yorku
#
Pro všechny aktivní uživatele spisovné zemřel profesor Julliard School a legendární
češtiny (a ta je jen jedna, nikoliv jedna pro pianista
Rudolf Firkušný.
Pocházel z
domov a jedna pro exil), byla v Praze vydána Napajedel na Moravě, byl žákem L. Janáčka,
nepostradatelná příručka Slovník českých častým hostem TGM na Lánech a příkladným
synonym. Autoři K. Pala a J. Všianský exulantem. Do vlasti se vrátil jako host
shromáždili více než 20,000 hesel a přes Pražského jara až po pádu komunismu.
40,000 synonym.
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Dílo florentského malíře z poloviny
14. století Nardo di done - deset obrazů
KLAUDIA LIGETI
polyptychu nazývaného Bojnický oltář,
vás zve na výstavu
zakoupil v Itálii v roce 1874 uherský hrabě
Debut of a Career in Art
János Pálfy a umístil je v zámecké kapli v
September 25. from 2.30 until 6.
Bojnicích.V roce 1923 přešel Bojnický oltář
to October 5 daily from 10 to 5.
do majetku čsl. státu. V roce 1933 byla část
oltáře ukradena, pachatelé ale byli za rok Her work examines the mystery and symbolism of
dopadeni. Všechny desky byly ve špatném mythical creatures and animals of power with
stavu.
Byly převezeny do
Prahy k broad spectrum of the media used.
rekonstrukci, která byla dokončena v
roce 1942. Oltář pak zůstal v Praze. V roce
Sokol byl pro nezájem sportovců nucen
1946 byla z iniciativy slovenské strany odsunout tělovýchovnou činnost ze svého
uzavřena dohoda o výměně Bojnického programu.
oltáře za deset středověkých slovenských #
V ČR žije v současnosti přes deset
obrazů, které v té době patřily pražské Státní tisíc
bývalých
politických
vězňů,
z
sbírce starého umění. Právoplatnost výměny nacistických koncetračních táborů se jich v
byla potvrzena v roce 1947. V následujících roce 1945 vrátilo 80,000. Připravuje se
letech byla pak v Bojnickém muzeu umístěná parlamentární zákon o humanitárním gestu
věrná
kopie
polyptychu.
Po
rozpadu českého státu vůči obětem nacistické
Československa
předložila
Slovenská perzekuce. Do konce tohoto roku by měla být
republika požadavek na navrácení asi dvaceti vyplacena podpora dosud žijícím bývalým
historických a uměleckých objektů, mezi nimi politickým vězňům.
i Bojnického oltáře, Magurského meteoritu a #
Dvouměsíční kulturní festival "Oslavy
lebku neandrtálce. Česká republika by tyto Prahy" se bude konat v New Yorku od 7.
předměty, i když, nerada vrátila, ale požaduje října do 4. prosince tohoto roku. Více než 25
náhradou gotické obrazy českého původu, českých a amerických organizací se spojilo,
které jsou umístěny v bratislavské Národní aby ukázaly Americe pražské výtvarné
galerii. Slovenská republika by tak přišla o umění, architekturu, umělecké návrhářství,
čtvrtinu sbírky gotického umění. Jednání je užité umění, krásná řemesla, literaturu,
zdlouhavé a prozatím nevede k závěru, se hudbu, tanec, film a video.
kterým by byly obě strany spokojeny.
#
"Nejde nám o dobývání pozic, ale o
#
Na lyžařských běžeckých tratích na nápravu toho, co bylo zničeno", řekl msgr. A.
Mt. Hotham a Mt. Buller letos dominovali Pekárek
při
svěcení
obnoveného
čeští závodníci. Přes 30 km dlouhou trat z marijánského sloupu u kláštera Těšitelů v
Bulleru na Stirling dokonce vyhrála Češka Rajhradě u Brna. Nový kostel byl vysvěcen
Buchlová. Při této jinak potěšující zprávě si pražským arcibiskupem Miloslavem Vlkem v
uvědomujeme, že sokolští lyžaři tradičně Praze-Strašnicích.
patřívali k nejlepším. Bohužel melbournský
______________
■<
Oznamuje všem svým zákazníkům,
žeTme se přemístili na novou adresu.

Nabízíme stále nejlepsí služby.
Nechte sí nabidnmi^ceny od několika

a pak zavolejte nám.
B Doufám, že budete
příjemně překvapeni.

MiCfeTbtubefe

world-wise
travel
Incorporating SNOW SKI TRAVEL

Shop 55,
Brandon Park Shopping Centre
Cnr. Ferntree Gully & Springvale Rds
Mulgrave3170

Phone: 5B1 8833
Fax: 561 8200
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#
Od ledna do července přijelo do ČR
53 miliónů zahraničních návštěvníků. Hranici
se Slovenskou republikou překročilo 5,3
milionů osob. Do ČR přijelo po silnici 51,5
milionů návštěvníků, přes milion přijelo
vlakem a půl milionu přiletělo letadlem.
#
Na celém světě je nyní asi tisíc
zoologických zahrad, které ročně navštíví 600
miliónů lidí - 10% světové populace.
Evidentně s rostoucí devastací přírody stoupá
význam zoologických zahrad, které se
pokoušejí zachovat jeden až dva tisíce
ohrožených druhů zvířat. Do tohoto programu
je zapojeno i všech 13 českých a 3
slovenské zoo, je v nich asi 1100 druhů, 40 z
kategorie velmi ohrožených. Ke světovým
raritám patří stádo koně Převalského, jehož
plemennou knihu vede zoo v Tróji a v Hradci
Králové. Zoo v Hradci Králové je ve finanční
tísni a pokud ji vláda nepodpoří, část zvířat
bude nutno rozprodat nebo rozdat, takže
nepůjde o světovou raritu, ale světovou
ostudu.
#
Spisovatel Josef škvorecký ke své
sedmdesátce prohlásil, že je sice hezké ještě
být naživu, ale raději by byl o něco mladší. A
kdo ne?
#
Rudé právo přešlo z majetku KSČ do
vlastnictví šéfredaktora Z. Porybného. Mladá
fronta přejmenovaná na MF Dnes se změnila
na akciovou společnost a přešla do majetku
francouzské
společnosti
R.
Hersanta.
Lidovou demokracii ČSL přivedla k úpadku a
v roce 1992 prodala JUDr. F. Schléeovi,
který její vydávání před měsícem zastavil.
Většinovým akcionářem Lidových novin je

STOL^KBSOLO^&Ů A
116 36 PRAHA 1, Ovocný trh 5

Dr. Kurt Lipenski, absolvent Karlovy
univerzity, byl jmenován zástupcem Spolku
absolventů a přátel University Karlovy pro
Austrálii a Oceánii. Dr. Kurt Lipenski vám
poskytne veškeré informace o činnosti
Spolku.
Tel: 03 846 4141 Fax: 03 846 3692

:
společnost Ringier. Hospodářské noviny jsou
majetkem Komerční banky, ČTK a tiskových
skupin Dow Jones a Handelsblatt. Z orgánu
středočeského KV KSČ Svoboda vznikl
nejprve Občanský deník, pak Český deník,
nyní jej vydává podnikatel-emigrant J.
Kudláček. Vycházet přestaly Právo lidu,
Venkov,
Zemědělské
noviny,
Telegraf,
Prostor a deník Noviny. Dobře si vede
bulvární Blesk.
IP
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DOBRÉ ČTENÍ PRO CELOU RODINU.

Milí přátelé dobré knihy,
knihovna Národního domu je ted už
téměř plně katalogována a je k dispozici
vám, kteří máte rádi českou či slovenskou
knihu.
Každý čtenář podléhá výpůjčnímu
řádu, který je trvale vystaven na stolku s

lístkovým katalogem.
Mimo samozřejmé
snahy mít přehled o sbírce nám jde i o
sledování literárních zájmů čtenářské obce.
Proto vás prosíme, abyste tento jednoduchý
řád dodržovali. Dejte mi prosím vědět o
vašich připomínkách a návrzích.
Knihy zásadně vracejte do zřetelně
označené červené krabice.
Knihovna
je
otevřenou
sbírkou
přístupnou každému v době ted tak
početných sokolských akcí. Samozřejmě, že
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před zábavami a jinými podniky je Národní
dům otevřen už celé odpoledne. Kromě toho
je Národní dům pravidelně otevřen každé
úterý mezi 11 až 15 hodinou, každý čtvrtek
od 12 do 17 hodin a každý pátek od 18.30
do 24 hodin. Příďte si tedy knihu vypůjčit v
takovém
čase,
který
se
hodí
vám.
Individuálně si můžete dohodnout i jinou
dobu. Volejte mi během dne na číslo 669
9977 - ráda vám pomohu a odpovím na
dotazy o sbírce.
Zato, že se knihovna stále rozrůstá máme teď nejrozsáhlejší sbírku českých knih
v Austrálii - vděčíme četným dárcům. Za ty
mnohé, kteří zůstávají anonymní chci
poděkovat zejména panu J. Dohnalovi, L.
Horákovi, P. Kopáčkové, K. Kovácsové, M.
Nagyové, prof. Marvanovi, J. Novákové, L.
Novákové a I. Šnajdrové. Děkujeme také
velvyslanectví Slovenské republiky a Státní
knihovně za štědré knižní dary.
Nicméně další dary jsou vítány stále.
Obzvláště hledané jsou publikace vydané po
roce 1989.
Ještě jednou vám všem děkuji a těším
se na shledanou v knihovně.
Zorka Kŕčová
•
Paní Alena Wostrá darovala $ 22 na
zakoupení 3 knih nové autorky Maxi
Maryskové: "Cesta růžových kurýrů", "Milý
Daniely" a "Císařský lov", které si můžete
vypůjčit v knihovně.
oO o
DIETA
Chtél-li někdo ještě před nedávném
upoutat pozornost svých bližních, vylezl na
nejbližší bednu od mýdla a řečnil o svobodě
a
demokracii.
Chtěl-li
někdo
upoutat
pozornost lepší společnosti, tím mám na
mysli smetánku, přidal k těm řečem něco o
umění.
Dnes jsou tato řečnická pravidla
zastaralá. Nejlépe se pozornost upoutá
řekne-li se - řízek, jelito, svíčková... Jako se
dříve pokoutně vyhledávala místa neřesti,
vyhledáváme nyní místa, kde se hříšné
hospodaří. Vaří se na omastku, solí se,
cukruje a jídlo chutná jak si pamatujeme, že
chutnat má. Proto
ten
velký
úspěch
vepřových hodů. V neděli o půl druhé

odpoledne již nezbylo ze 150kg masa, jitrnic
a jelit, 60kg brambor a 30kg zelí vůbec nic a
kuchaři se museli omlouvat později příchozím
za nedostatek stravy a nabízet k obědu
párky.
Po obědě, těžce odfukujíce, podle
nového rituálu slibujeme, že jako pokání
budeme napříště udržovat přísnou dietu.
Naštěstí se necháme lehce svést z cesty
ctnosti a za několik dní hřešíme znovu. Pan
Pritikin by se obracel ve svém předčasném
hrobě.
Kvalita jídla, které je pro nás
připravováno - bez nadsázky - nejlepšími
kuchaři v Melbourne, je ve skutečnosti jenom
jedním z důvodů přispívajících ke vzrůstající
popularitě Národního domu. Národní dům se
totiž stal styčným bodem, místem, kde se
můžeme sejít s přáteli, nebo s lidmi které

V neděli 2. října ve 3 hod. odpoledne, bude
pro nás hrát oblíbená kapela

Rakovnická Šamotka
Je to poslední možnost si poslechnout
české evergreeny v podání
Rakovnické Šamotky, která je na druhém, a
asi posledním, turné Austrálie.

Vstupné $ 10.00 a místa se musí zamluvit
na tel: 744 1691 nebo 432 8246.

Nedělní oběd
Spojte příjemné s příjemným a užitečným a
přijďte na náš pravidelný nedělní oběd.

Svíčkovou
vaří Eda a Věra Zlatých,

místa je nutné si zamluvit předem na
tel: 744 1691 nebo 432 8246.
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Oslava Sv. Václava
Celebrant Msg. P. Pazderka z USA

Mše v 11 hodin.
Litanie u kapličky Pražského Jezulátka.
ß Promluva.

Letovisko Šumava, Locks Way,
Belgrave South, Melway map 84 - J5
jsme neviděli řadu let anebo s lidmi, které
neznáme vůbec, ale kteří mluví stejnou řečí
jako my.
Skupina, která se dříve scházela u
Zlatých v Gipsy Baron se rozrostla a
pokračuje v řešení světových problémů každé
úterý nad dobrým obědem.
Čtvrteční
odpoledne s kávou a zákuskem jsou také

stále populárnější. Okruh penzistů, kteří se
sejdou na kus řeči, nebo partičku mariáše se
za poslední rok více než zdvojnásobil.
Nově zavedené páteční večery jsou
na programu mnoha krajanů. Věk pátečních
návštěvníků je mezi dvaceti až sedmdesáti
lety, nadpoloviční většina je však v té nižší
věkové vrstvě. Na programu je kulečník,
žolíky, filmy na videu nebo jen klábosení a
pouze lehké občerstvení.
Nedělní oběd je dobrou příležitostí
zakončit rodinný nákup na Victoria marketu
v pohodlí u tradičního českého jídla, které je
pro většinu zaměstnaných žen příliš pracné.
Oběd v Národním domě může sloužit k
příjemnému setkání s přáteli bez nutnosti
umývat nádobí po jejich odchodu a pro
mnoho osamělých krajanů je příležitostí
setkat se s někým, kdo je také osamocen.
Náš Národní dům je nyní napojen na
síť federální a státní vlády. Vznikají tím další
možnosti zpříjemnit život občanům našich
národností, žijících ve Viktorii. Například 25.
října máme k dispozici autobus k cestě na
Šumavu. Vyjíždíme od Národního domu a na
svatováclavskou zábavu se podívají i ti nad
jejichž možnosti by tato cesta obyčejně byla.
Pavel Pospíchal

POZVÁNKA

Československá obec leginářská v zahraničí a ve Viktorii, ve spolupráci se Sokolem
Melbourne, Sdružením demokratických Čechů a Slováků ve Viktorii a Českým ochotnickým
divadlem pořádá vzpomínkovou slavnost při příležitosti 76. výročí založení první
Československé Masarykovi republiky a 5. výročí sametové revoluce.
V neděli 30. října 1994

a. Sraz všech krajanů v 11 hod. dopoledne u Shrine of Remembrance, kde bude položen
věnec k pomníku Neznámého vojína a vztyčena čs. státní vlajka. Národní kroje vítány.
b. Ve 12.30 hod. bude v Národním domě společný oběd. Cena obědu $ 15.00.
Reservování obědů - nejpozději do středy 26/10/94 - na tel: 744 1691 nebo 432 8246.
Vařit bude br. Eda Zlatý.
c. Ve 2 hod. odpoledne začne společenský program.

Piíjcfte si s námi zavzpomínat na naše padlé hrdiny první i druhé světové války a oběti
komunistického režimu.

Výbor ČSOL v zahraničí
jednota VICTORIA
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Dary na Sokolský list:
J.Košnár
$20 D.PIaczek
J.F.Kolm
$50 V.Horyna
R.a V.Kugler
$30 K.a M.Konvičný
S.Nolch
$5 F.a A.Celnar
M. Cul ková
$12 I.Cvach
D.M.Godwin
$20 J. Horák
$5 W.Kempný
E.ZIatý

září 1994

Dary na Národní dům:
Penzisté
$500 J.Košnár
R.a V.Kugler
$50 J. Horák
F.a A Heřman
$20

$20
$15
$20
$20
$20
$15
$20

$50
15

Srpnová Valná hromada, která se
konala 21. srpna 1994 rozhodla, že jméno
Czechoslovak
Sokol
Gomnastic Všem dárcům srdečně děkujeme.
J. Kollárová, jednatelka.
Association Pty/Ltd, bude změněno na
o O o
Sokol Melbourne Incorporated, čímž se
usnadní vedení celé organizace, bez změny
DÁRCŮM
její funkce.
Každý
měsíc
uvěřejňujeme jména
Dále Valná hromada zvolila nový
dárců,
kteří
sáhli
do
kapsy a přispěli na
výbor Sokola. Bratr starosta podotkl, že nový
výbor se musí změnit z pasivního, na schůze dobrou věc. Zde se chci zmínit o dárcích,
skutečně
přispějí
tím
co
je
orientovaného aparátu v pružný vedení kteří
schopný celek. Jenom tak bude Sokol moci nenahraditelné - vlastním časem, Není lehké
využít příležitostí k zlepšení krajanského vyčíslit kolik taková pomoc představuje.
Kdyby pracovali za peníze mohli bychom
života, které se mu nyní otevírají.
smlouvat
a přemluvit je k nižší mzdě.
Nově zvolení členové výboru jsou:
432 8246 Počítejme, že by za svou práci dostali
starosta
P. Pospíchal
J.Túma
místo starosta 568 7436 minimum - řekněme jenom pět dolarů za
744 1691 hodinu. V tom případě zjistíme, že z výboru
J.Kollárová
jednatelka
398 1637 Sokola nejvíce darovali:
pokladník
J. Nešpor
669 9977
Z. Kŕčová
knihovnice
$220 J.Kollárová
$75
546 8027 J.Křepčík
P.Smítková
zapisovatelka
$30
$75 P. Smít ková
583 6921 Z. Kŕčová
V.Haramul
$50
$75 J. Nešpor
ing. J. Hlávka
457 7209 J. Skálová
arch. V. Kapusta
481 5308
306 4202 Dobrovolníci:
J.Křepčík
379 2156
F. Rosenfeld
$40
$40 M.Konvičná
379 2156 H. Divišová
H.Rosenfeldová
$20 H.Ružičová
$10
J. Skálová
337 9731 A. Gráfová
$90 K. Hájek
$120
M. Hájková
$50
$50 A.Špirochová
J.Špiroch st.
$25
$30 M.Guban
J. Spiroch ml.
Ve čtvrtek 8. září zemřel
$50
$25 E.ZIatý
V.Nagy
ve věku 62 let kamarád
$120
$50 K.Kovacz
V.ZIatý
$20
$20 P. Dedek
B. McLure
B. Kubeš a L. Rosol nám darovali televize.
Nevyjmenoval jsem všechny, kdo nám
Zdeněk BUDÍN
pomohli a svůj čas darovali. Toto je jenom
bude nám scházet v Geelonžské sestavě.
náznak pomoci, které se nám dostává každý
měsíc.
PP
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Konzulát České republiky
500 Collins Street, Melbourne 3000.
Telefon: 03 629 6196
čestný konzul Judr Milan Kantor
Fax: 03 629 1311

V.M.K. Design Architect
Commercial Design & Consulting; Urban Landscape
Design; Computer Design & Drafting; House
Inspection Service.

Kompletní domovní údržba a renovace.

Tonda Šrom

Tel: 701 0207

Vladimír Kapusta A.R.A.I.A
M-Arch.(Czechoslovakia)
M.L.Arch.(Mdbourne)

MARTIN VÁŇA (B.Bus)
MANAGEMENT ACCOUNTANT

Tel: 481 5308,

Fax: 481 5308.

9 Sackville Street, Heidelberg Heights, 3081
Tel. & Fax: 459 4312

COOL ZONE

Komerční ing.M.Váňa nabízí účetní a

REFRIGERATION P/L

daňové služby v Melbourne a okolí.

Opravy, konstrukce, prodej chladících zařízení
Petr Kubásek,

‘Prague Cafes
jemné česfe pečivo a záfesfej
Otevřeno denně od 8.30 do 5.30,
mimo pondělí a úterý.

31 BLUFF ROAD, BLACK ROCK

TEL: 589 0110

I

MEL: 85 - K4

Manufacturers of Precision
Industrial Diamond Tools

14 Shearson Crescent, MENTONE
VIC., 3194
Ph: 584 5566

Eden Park Landscaping Services
i

Provedu veškerou práci kolem
vašeho domu a zahrady

V. Ambrož

Tel: 715 1116

Standa JQoman

Cjd Pia/m&nd

/

Tel: 587 1488, Fax: 587 3754

Fax: 583 9339

Advokátní kancelár
M. Kantor solicitors
500 Collins Street, Melbourne
Tel: 03 629 6196,
Fax 03 629 1311

Odborně položí dlaždičky a mramor.
Omítne dům (Solid plastering).

Volejte tel: 583 0352
N.I.K. REFRIGERATION SERVICE

Ledničky, pračky, sušičky, myčky
nádobí a ostatní domácí spotřebiče.
24 HODINOVÁ SLUŽBA

IVO NOVAK 03 701 2117
MOBILE: 015 369 211

Inzerce v KVARTu: Měsíčně $15, ročně $120 .
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á SAFEWAY TRAVEL^

JBL agent for LUFTHANSA, LAUDA AIR, ČSA^

"Da 'PiaÁy
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.

$ 1570
322 Little Lonsdale Street
MELBOURNE 3000
Tel: (03) 670 8420
----- Fax: (03) 670 8812 —

Václavská zábava
1. října 1994 v 8 hodin v sálech Národního domu,
497 Queensbery Street, North Melbourne.

fRafavnicfcá Samotíha
Večeře se vydává v horním sále od 6.00 do 8.30.
Vstupné $ 15.00, večeře $ 10.00.
Místa si zamluvte na tel: 744 1691, nebo 432 8246
SOKOL MELBOURNE 497 QUEENSBERRY ST., NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051 PH: 329 9922
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