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Ignorantství
nebo
přezíravost ?

apadlo mne, jaká by asi
byla reakce na seznam
českých a moravských
měst,
v
němž by
vynecháno jméno stověžaté
matičky Prahy. Asi by nás
napadlo, že se jedná o něk
terou jinou zemi střední nebo
východní Evropy. Vždyt právo
platně Praha je
hlavní město a
bez ní by Česká
republika
ne
existuje.
Ostatní čes
ká a moravská
města však pro
pražské státní
zaměstnance
nejsou
příliš
důležitá. Proto
se může stát, že
úředník minis
terstva připravu
jící
seznam
Obecních úřadů
v Čechách a na

N

duben 1996
SOKOLSKÝ LIST
SOKOL MELBOURNE
497 QUEENSBERRY ST.,
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051

Moravě vynechá Obecní úřad
Brna. Představený dohlížející
na
práci
oddělení
jinak
důležitého ministerstva tuto
chybu při kontrole přehlédne.
Být pražským byrokratem je
stav mysli a Praha je pro něj
slonovinovou věží.
Nezasvěcený čtenář se
znamu českých a moravských
bylo
okresů si nevšimneme zmizí-li
jméno některého města ze sez
namu a jméno jiného města se
zase objeví. Pouze občané
těchto méně důležitých měst

pociťují takové přehlédnutí os
obně a hledají skryté motivy.
Naštěstí všichni víme, že z
pražského byrokratismu ply
noucí
pragocentrismus v
České republice neexistuje.
Bylo
nám
to
častokrát
zdůrazněno.

★

Méně tolerantním z nás by
se mohlo zdát, že tato blazeo
vaná přezíravost k ostatním,
nedůležitým místům a věcem,
se přenáší I na druhý konec
světa. Jak jinak si vysvětlit, že
více než tucet diplomatů České
republiky
má
sídlo v New
South Wales a
jeho
slepém
střevě Canbeře,
zatím co ve Vik
torii a 3 mil
ionovém Mel
bourne
zas
tupuje
zájmy
České republiky
honorární kon
zul a bezděčně
Sokol Melbour
ne, kam tele
fonují s žádost
mi o informace
jak Češi tak

‘Bmo na přdomu 16. a 17. století

DANUBE

TRAVEL AGENCY n^30363

ZAHRANIČÍ - cestování po Americe, Evropě,
Asii a Tichomoří nebo kolem světa
AUSTRÁLIE - letenky po celé Austrálii
UBYTOVÁNÍ - zajištění míst v mezinárodních
a australských hotelech

106 CHAPEL STREET
ST.KILDA (VIC) 3182
TEL: 03 9525 4733
TEL: 03 9534 4993
FAX: 03 9534 4993

CAR HIRE - zajištění nájmu automobilů
PLAVBA - snížené ceny plavby
POJISTKY - zeptejte se na cenu našeho
cestovního pojištění
AUTOBUS - místenky pro mezistátní cestu

Pomůžeme při jednání s přistěhovaleckými úřady. Překládáme do několika jazyků.
Volejte Margaret Nagy. Mluvíme slovensky nebo česky.
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Australané, jak tur
isté tak obchodníci.
Spolupráce
českých zastupitel
ských orgánů s kra
jany v Melbourne
nemůže být na nižší
úrovni. Například,
jednání o pojmen
ováni jedné z melbournských tramvají
na City of Prague
muselo
probíhat
několik měsíců, ale
melbournští krajané
se o této události dověděli
pouhou náhodou od zaměst
nance Public Transport Corpo
ration, který pro slavnost orga
nizoval zábavní program.
Podle údajů sčítání lidu z

Konzulát České re-

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
tralan je Ce
chem.
Spojení
této
statistiky s prů
myslovou a fi
nanční
mocí
státu
Viktorie
vytváří obraz, ve
kterém
pode
zření o austral
ské formě pragocentrismu
není naprosto
Melbourne - pohled z Williamstownu
nesmyslné.
A na záver: vynechaná adresa
roku 1991 žilo v Austrálii 9 357
Okresního úřadu města Brna
česky mluvících lidí. Z toho v
NSW 3778 (40%), a ve Viktorii
je:
Magistrát města Brna
2546 (27%). Samozřejmě, že
Malinovského náměstí 3
tato čísla jsou zkreslená. Ne
601 67 Brno, Česká republika.
každý Čech ještě mluví česky a
Pavel Pospíchal
ne každý česky mluvící Aus

Narodil jsem se v Brně, otec I matka pocházejí z
Moravského Slovácka, patřil jsem k akademickému
sdružení Moravan (jehož členové byli komunisty tak
kruté a zběsile pronásledovaní), stále mám rád
slovácký a valašský folklór ale to, co se "tam doma"
děje, se mi vůbec nelíbí. Ječmínkovo království patří do
pohádek a Morava do České republiky. Na Moravě
existuje separatistické hnutí usilující o oddělení od
Čech. To bylo dávno extémními moravskými regionalisty roztroubeno do celého světa rozesláním
proklamace do 32 evropských zemí, do USA, Japonska a jinam, nezapomněli ani na Austrálii. Signatáři
tohoto falešného patriotismu nejsou jen moravští "vlastenci", ale I představitelé Komunistické strany
Čech a Moravy, Levého bloku a Sdružení pro republiku jistého M. Sládka, tedy ti, kteří usilují o naleptání
dnešní České republiky. Iniciátoři tohoto dokumentu tvrdí, že jeho důležitost se vyrovná s prohlášením
"2000 slov" a s Chartou 77. Na první pohled to působí jako neškodný politický žert, má ale velmi
ošklivou ozvěnu v minulosti naší země.

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři
MUDr Alžběta Gazdíkova
MUDr Přemysl Kunz

RINGWOOD B 9873 3016
Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.
Po-Pá: 8,30-20,00
Sobota: 9,00-17,00
Neděle: 10,00-13,30
MOOROOLBARK B 9726 9378
28 Charles Street
Čt-So: 9,00-12,00
Po,Út,St,Pá: 15,00-17,30
MOBILE 8 018 383 596

STAMPS & COINS

Peter Strich

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.

tel: 03 9661 2945
•
•
•
•
•
.
•

ZNÁMKY
MINCE
MEDAILE, ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ
BANKOVKY
ZLATO A STŘÍBRO
PORADY A OCENĚNÍ ZDARMA
ČESKÉ A SLOVENSKÉ MINCE A
BANKOVKY VE VELKÉM VÝBĚRU
Prodejní doba: Pondělí - středa 10-6,
čtvrtek 10-7, sobota a neděle 10-6.
Volejte Petra nebo Honzu na 661 2945

VÝKUP A PRODEJ ZA HOTOVÉ
Pro krajany sleva

Konzulát Slovenské republiky: Level 1, 128 Exhibition Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9654 4755, Fax: 03 9654 4788
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Moravští regionalisté existovali již za první republiky, nebezpečnou silou se stali až po Mnichovu,
na sklonku roku 1938. pod vedením Jana Úprky, syna slavného malíře slováckého národopisu,
usilovali o kontakty s Hlinkovou Slovenskou lúdovou stranou a po zabrání republiky žádali o připojení
okresů Kyjov, Uherské Hradiště, Uherský Brod a Hodonín do "Slovenského štátu". V březnu 1939 se
s tímto požadavkem obrátili na Hitlera. Němci tehdy nemohli potřebovat, aby se protektorát zmenšil o
několik okresů, ale oberlandrát v Brně doporučil v roce 1939 politiku organizace "Národopisná
Morava", podporoval ji a oceňoval její kolaboraci s nacisty více než tu, kterou provádělo Národní
souručenství, obě pak vytvořily okupantům oddané agentury. Na některých školách na Slovácku od
roku 1940 byla spisovná čeština vytlačována ze škol a nahrazována slováckým nářečím! "Slovákov
na Morave je vyše 600 tisíc a bolo by neodpustitelným hriechom, keby sme my, malý národ, tolkú
národnú skupinu spustili zo zřetelu..." prohlašovali
v Bratislavě ideologové slovenské vládní politiky v
období 1939-45.
Atentát na Heydricha v roce 1942 v Praze
spáchali čeští parašutisté vyslaní z Velké Britanie,
kteří do jednoho obětovali za Československo své
životy. Při Heydrichově pohřbu u katafalku drželi
čestnou stráž moravští mládenci ve slováckých
krojích a hajlovali zdviženou pravicí. Jan Úprka,
který toto vše a další organizoval, byl pak v roce
1946 prohlášen za nepříčetného a soudní řízení
proti němu bylo pak komunisty v roce 1949 zas
taveno.
Nacionalistické impulzy a vášně působí I v
současném světě hodně zla.
M. Ondrášek
Heydrichův pohřební průvod na Karlově mostě

BAYSWATER PET SHOP

Telefon: 9729 6284

747 Mountain Hwy., Bayswater 3153
=> čerstvé maso a sekaná (pet food)
=> široký výběr zboží
=> akvárium
=> otevřeno I v neděli (11,00 - 14,00)
=> mluvíme česky nebo slovensky

Household Maitenance
Electrical Applience Repairs
Lawn Moving & Window Cleaning
Plastering & Painting

HANDYMAN
TONDA ŠROM
Kompletní domovní údržba a renovace

Tel: 9701 0207

Spojte se s našimi cestovními
kancelářemi nebo volejte přímo

CZECH AIRLINES

rzFrw
AIRLINES

Suite 809, AUSTRALIA SQUARE TOWER,
SYDNEY NSW 2000

Tel: 02 247 6196, Fax: 02 232 1713
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Velvyslanectví České republiky: 38 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 06 290 1386, Fax: 06 290 0006

Hlídka počítačová

Minule jsem se v "knižní
hlídce" zmínil o turistických
průvodcích , které jsou nyní k
mání pro anglicky mluvící cesto
vatele po České republice.
Těm, kteří mají počítač a jsou
napojeni na Internet, se nabízejí
zcela nové možnosti. Univerzita
Karlova v Praze ve svém infor
mačním programu v tomto sys
tému umožňuje kromě jiného
(politika, národohospodářství,
kultura,
sport
atd.)
návštěvníkům Prahy získat
potřebné informace. Na obra
zovce se vám objeví ty nejčer
stvější údaje o pražských di
vadlech, koncertech, sporto
vních událostech, ubytovacích
možnostech,
vyhlášených
restauracích, barech a piv-

Luboš KALA
umělecký kovář
260 Hadon Road
BALLARAT
Tel: 053 428 898,
Fax: 053 428571
Na zakázku vyrobíme kovaný
nábytek, lustry, točité schody,
zábradlí, dekorativní mříže,
exluzivní brány a ploty
Nabízíme množství vzorů a
dekorativních motivů, nebo
zhotovíme podle vašeho návrhu.
Pro krajany sleva.

Těšíme se na vaši návštěvu
po telefonické domluvě

nicích, historických a architek
tonických památkách. Nejsou
to seznamy, ale dokonale
graficky připravené mapy a
plány od globálních po detajlní
s vyznačenými turistickými in
formacemi.
Při upozornění na tuto počí
tačovou atrakci pak nemohu
vynechat tu, která započítává
po spotřebě piva naše další
světové prvenství. Jistě mnozí
z vás četli se mnou v melbournském tisku sexuologický
přehled původně uveřejněný v
časopise Cosmopolitan na zák
ladě výsledků výzkumné ankety
v 29 státech. Tak jsme se
dozvěděli, že české paní a
dívky I když nejsou všechny z
Dejvic mají z toho nejvíc. V
tomto světovém vedoucím
postavení jsou následovány
Američankami a Italkami. Při
vyhlášení tohoto záviděníhodného primátu se Cosmopolitan
pohříchu nezmínil o kvalitách
českých pánů, jako by s tímto
světoborným triumfem neměli
nic
společného.
Abychom
neodbíhali od země, ve které
nyní žijeme, Australanky se zas
proslavují tím, že jsou svolné se
milovat při prvním setkání.
Rusky samozřejmě nemohou
zůstat pozadu: vyžadují part-

N.I.K.
REFRIGERATION
SERVICE
Ledničky, pračky, sušičky,
myčky nádobí a ostatní domácí
spotřebiče.

IVO NOVAK
24 HODINOVÁ SLUŽBA
03 9701 2117
MOBILE: 015 369 211

nera každý den (sovětská žena
náš vzor, pamatujete?). Řekyně
zase dávají přednost milování
za denního světla, Japonkám
stačí sex třikrát do měsíce bez
udání doby. Němky si zase
myslí, že je to dobrá zábava a
legrace a světe div se, Francouzky jsou nejvěrnější, násle
dovány ženami z Tajvanu a
USA. Zdá se, že nejlépe jsou
na tom ti, kteří měli štěstí a
našli si Čechoaustralanku.
Zpráva, kterou s uspoko
jením započítáváme: V osm
desátých letech Františkem
Váňou sponsorovaný exulant
Jiří Hodač v Melbourne založil
a řídil měsíčník Panoráma. Ho
dač se pak přestěhoval do An
glie, kde pracoval v české
redakci BBC v Londýně. Nyní
byl jmenován šéfredaktorem to
hoto vysílání.
Jsou dvě kategorie krajanů,
ta početná si stále stěžuje, že v
Austrálii chcípl pes a kultura je
ve psí a ta druhá, nepočetná,
se zájmem sleduje místní
literární, výtvarný a hudební
život a zjišťuje nemálo evrop
ských a dokonce I českých

MAZUR CARGO SERVICE
21 Dinnell St.
West Sunshine 3022

Do Čech, na Slovensko
balíčky $ 4-00 I kg
V ceně je započítáno:

•

Vyzvednutí u odesílatele

•

Doručení do domu

•

Pojistka do $ 200-00

•

Neomezená váha
Tel: 9363 5132, 9360 4777,
9720 5384,
9792 5580, 9510 8717.

K vart5

Velvyslanectví' Slovenské republiky: 47 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 06 290 1516, Fax: 06 290 1755
p o d nětů. V
březnu
přijela
do Mel
bourne
ze Sydn e y
Australs k á
opera s
Věcí
Makropulos Leoše Janáčka na libreto
připravené z dramatu Karla
Čapka.
Nastudování
této

vysloveně české opery melbournské obecenstvo sledovalo
s velkým zájmem nejen pro
originální a geniální Janáčkovu
hudbu ve velmi dobrém podání
australských zpěváků a or
chestru, ale I pro poutavou a
režijně perfektně zvládnutou
dějovou zápletku. To v opeře
nebývá zvykem, mnozí skla
datelé kladou důraz na hudbu
a literární hodnota textu bývá
podřadná. Janáček a Čapek
potvrzují opak a australský di
vák to oceňuje.
IP

Divadlo v Národním domě
V sobotu 30. března jsme
měli příležitost zhlédnout v
Národním domě představení
dvou humoristických aktovek
pod názvem "Svatba s kameny"
v podání české herečky Evy
Sitteové známé v Austrálii jako
"paní Petrov", z úspěšného TV
miniseriálu "The Petrov Affair"
natočeného podle skutečné
události z roku 1954. Nebo jako
hlavní postavu z filmu Paula
Coxe "Island", dále z televizního
filmu ABC "Displaced persons",
"Egg tide", Dívka ze železného
města" - SBS TV a jiných.
Eva Sitteová je absolventkou
prestižní Janáčkovy Akademie
Muzických Umění v Brně a
členka
Městských
divadel
pražských. Jako členka tohoto
divadla měla Eva vzácné štěstí
hrát s předními českými umělci
a
také
spolupracovat se

COOL

známými českými režiséry. V
roce 1979 získala cenu nejlepší

ZONE

REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce,
prodej chladících zařízení
Petr V. Kubásek,

PRAGUE CAKES
jemné české
pečivo a zákusky

Otevřeno denně
od 8.30 do 5.30,
mimo pondělí a úterý.
31 BLUFF ROAD,
BLACK ROCK
TEL: 9589 0110 MEL: 85-K4

herečky na filmovém festivalu v
Karlových Varech a na filmovém
festivalu v Koscalínu v Polsku.
Diváci v České republice ji
znají z úspěšných divadelních
představení jako Malované na
skle, Pan Hamilkar, Hlava a
jiných. Také jako představitelku
hlavních rolí ve filmech Ve stínu
létajícího ptáčka, Já jsem stěna
smrti, Zrcadlení, Den pro mou
lásku a jiných.
Ve hře italského autora
Svatba s kameny nám zde Eva
předvedla své intenzivní situační
výrazové efekty s dramatickými
harmonicky vyváženými pohy
bovými reakcemi. Evu hudebně
doprovázeli E. Zlatý a E. Gruenberger. Doufáme, že budeme
mít další příležitost a potěšení
Evu opět shlédnout na scéně
Národního domu.
Člověk může změnit zemi,
ale země, kde se narodil ,
vyrůstal a vzdělával, nevymizí z
paměti. Proto uměleckou in
spiraci vidíme především v
českém kulturním zázemí, v
české řeči, českém umění a v
tradicích evropského umění.
Ing J. Hlávka

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

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

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21:00 na 93.1 FM

(Dopisy čtenářů
Pane. sta/iosto,

do třetice Dšelo dobnéHo.

PříteH neustále, (tycíhakje úterní obědy ti ~XáiLodním domě. Jdu se tedy

přesvědčit. JÍ íUe, již Oe dtfeřícR. mne (lítá Dzducílem Se (ladící (lůně česká
kucHyně. Nejistě knáčím po scílodecR. do jídelny. Ujme se mne Dicílní a posadí

mě k již Sedícím Hostům. Píedstailím se a nailážeme LOzKoOon. Za knátko zjistím,
že máme mnoHo spodečnéHo. ßydi jsme piled déty (le stejných dágnecíl O'J^íěmecku,

přecHázedi jsme kopečky (1 podobných místecH, známe mnoHo stejnýcl jmen. Za
neddouHo se cítím jako doma. Objednám si dáHed pdzeňskéHo Ptazdnoje a

debata pok/iačuje dát Paddo poledne a už se podádá podédka. ^Afamáznu si

knajíc dobitého žitnáHo cHdeba a s cHutí se pustím do sidné Hooězí podéliky s
játnodými kneddíčky. JÍni nedutám, jenom dycílutnáoám tento dicHod české kucílyně. j\ía otázku,

Advokátní kancelář
M. Kantor solicitors

GARANTUJEME

NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY

SPECIAL - CESTY DO EVROPY OD AUD 1420

Bohemia v
JRAVEi
Eva Jančíková a Jiří Sedláček

176 Commercial Road, Prahran 3181
Tel: 9510 2474,
Fax: 9510 2482
AH: 9801 2796, Mob: 041 201 6556

500 Collins Street,
Melbourne 3000
Tel: 03 9629 6196,
Fax 03 9629 1311

I & D MOTORS
Od zaseknutého plynu
až po klouzající spojku.
Opravy vašeho vozu provede

Ivan Zachar, majitel
199 Moray Street,
South Melbourne

Telefon: 9699 9052
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Vysílání slovenského rozhlasu každou neděli v 22:00 na 93.1 FM

zdahi bych si přidal itychhe. odpoOídám. ano. ^/íásheduje dobře. upečená ixepjtoira
kukoDíčka obklopená če/iSMým dušeným zebm a pěti kolečky (lehkých houskových

kueddíků posypaných do íiůžova osmaženou cibulkou.

Sousto po soustu

vychutnávám a mgsdím na moji babičku, ktejiá již mnoho het vaří V nebeské
kuchyni jak se naduje, že mně tak chutná. ^Veodotóm ještě jedné dahtxi

plzeňského. Po chvdy nám číšník přinese tepdý jabdkový závin s pořádnou
dáo-kou šlehačky a dobitou z/tnkoVou kávou. j\ía noz&oučenou si ještě přiťukneme
skleničkou Becherovky a ůpdně spokojen odcházím domů. jVemohu se dočkat
piírštího úterku. Gnatuíuji, pane stanosto, že jste da d na moje předchozí stížnosti
a zařídí d jste, že se o jVánodním domě vaří jak se mařit má.

DoVoduji se tentokrát podepsat Oíastním jménem,
Jarosdav tíuboumtóM
Milý pane V Č,
váš dopis "Švestkové knedlíky",
otištěný v Kvartu - březen 96,
mě inspiroval k napsání pár
řádků. Velice lituji, že jste si
ulomil přední zub a k tomu dvě
stoličky,
ale
více
lituji
skutečnosti, že vám nikdy
nikdo neřekl, že pecky se nek
oušou a nepolykají. Kdyby měl
pan kuchař prohlížet každou
švestku proti světlu a to pro
minimálně
padesát
hostů,
prohlížel by je snad do druhého
dne. Mám však podezření, že
jste do Sokola nejel na

švestkové knedlíky, aby jste si
pochutnal už jenom na takové
maličkosti, že vám talíř přinesou
až pod nos, ale proto, aby jste
za každou cenu našel něco
negativního. Vzal jste si na to
přece s sebou I lupu. Škoda, že
jsme neseděli vedle sebe, já
totiž v té kuřecí vodičce (jak
nazýváte polévku) měla nudlí
nejméně třicet šest. Mohli jsme
se přátelsky rozdělit.
Sokol není restaurace, Sokol
je klub s domácí kuchyní, kam
se chodí na návštěvu a jak víte,
nebo asi nevíte, v každé
domácnosti se vaří po svém.
Podávám návrh,
aby se v sokol

Kr <x^íum:i4-"D- lj//
Člen AOA od roku 1992
Rádi zodpovíme vaše dotazy.
Volejte 059 983 019
Pavel a Hana Homolkoví

.

Share Farming

I

Poradenská služba

Pojištěni

.

Doprava

ské jídelně pověsila tabule, na
kterou se při každém obědě
napíše, co se nekouše a co se
nepolyká. Tak to mají i U
Bucků na Podkarpatské Rusi.
A pan starosta by mohl
odpočítávat nudle, co říkáte?
S pozdravem Míša Hájková

Milý pane V. Č.,
Váš dopis v posledním čísle
Kvartu mě opravdu pobavil až
do té doby, než jsem si uvě
domila, že co jste napsal,
možná myslíte vážně.
Ještě jsem totiž nikdy nes
lyšela, že by se někdo snažil
polknout pecky ve švestkových
knedlících. Jestliže jste je

vám nabízí úplnou nebo částečnou masáž těla kondiční, relaxační a sportovní masáž vás uvolní, I
oživí váš krevní oběh, odstraní bolesti uvolněním
svalstva.
Masáž je velice vhodná pro lidi se stereotypním
zaměstnáním sedavým nebo stojovým.
PŘÍJEMNÁ JE PRO VŠECHNY
Kontaktujte J. B. Ráže
J?npt™ í? ™ a Ví iSIS
44 DEVON ST CHELTENHAM 3192
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW

polykal za mlada u babičky jen
se divím, že vám nerozpáraly
střeva. Rada, kterou vám
babička dala je velmi neobvyklá,
už jsem slyšela ledaccos, ale to
jsem ještě neslyšela. Moje
babička mě vždy učila pecky
odstranit, což je jen logické.
Proto se také divím, že když jste
je nemohl polknout, že jste se je
snažil rozkousnout a zlomil si
tak tři zuby. To si snad děláte
legraci a trochu přeháníte, máte
přece logiku a zdravý rozum,
nebo se snad mýlím? To, že
Vám kuchař nechtěl smíchat
přísady a posypat knedlíky bylo
tedy od něj netolerantní, já bych
Vám vyhověla ráda v takové
maličkosti, ale na druhou stranu
pro fajnšmekra taková "Alpská
kombinace" může být nepři
jatelná.
Podle
kuchařovy
odpovědi jste mohl poznat, že je
to šprýmař a kdyby jste si s ním
zažertoval, že by Vám byl určitě
vyhověl. On je sice někdy
sveřepý, ale mluvit se s ním dá.
Co se týče té polévky, tak už
název říká co je to za druh. To
by bylo v pořádku, že byla
prakticky čistá. Hustá polévka
by měla název zeleninová nebo
bramborová, atd.
Nicméně je mi líto, že se
Vám šestidolarové jídlo tak pre
dražilo, ale jak známo za
pošetilost se platí. Vlastně v
životě není nic zadarmo, člověk
musí zaplatit za všechno af už
tak či onak.
Na závěr Vás musím jen
ještě více zklamat, protože
Vaším dopisem pana starostu
nedonútite k ničemu. Jak známo
"Není na světěčlověk ten, který
se zavděčí lidem všem!"
Jitka Bartošová.

Tel: 02 371 8877, Fax: 02 371 9635

a dopis

m

Nováka.

Pozvání na Moravu.
V létě 1994 jsem byl zpívat krajanům v USA a Kanadě. Na
posledním koncertě jsem "se seznámil s mladým manželským
párem, který ještě před časem bydlel v Austrálii, a když se
nabídli, že mi domluví koncerty i v Austrálii, moc jsem tomu sice
nevěřil, ale přesto jsem nabídku rád přijal. O to bylo milejší
překvapení, když se skutečně po čase objevil pošťák s
psaníčkem a na obálce byla adresa Bohemia Park - Melbourne
- Australia. Vyměnili jsme si dopisy, a pak už vše vzalo rychlý
spád.
O připravované cestě jsem se zmínil také svému největšímu
sponzorovi, společnosti GPB, která sice u nás výrazně pomáhá
kultuře, sportu a všude tam, kde je potřeba. Okamžitě přišli se
skvělým nápadem. Co tak slosovat na každém koncertě vstu
penky a jednoho šťastlivce pozvat k nám na Moravu. Pocho
pitelně s tím, že letenky a pobyt v hotelu GPB uhradí společnost
GPB. Doslova mě to šokovalo, ale zároveň jsem dostal skvělý
pocit, že už i u nás jsou podnikatelé, kteří se mohou naprosto
srovnat se svými kolegy v zahraničí nejen v obchodě, ale i
sponzorování, přesto že jsme ještě před časem byli čtyřicet let
pozadu. Je to dobrý pocit, mít za sebou takové lidi a vědět, že
se na ně dá spolehnout. Skupina těchto mladých lidí jsou
finančníci, ale aktivity mají ve všech oblastech podnikání a mou
cestu do Austrálie vzali pod svá křídla.
Rád vás tedy zvu na koncerty, kde pro vás budu hrát a
zpívat známé písničky, ale věřím, že si společně také za
zpíváme nějaké ty naše krásné lidové písně, na které se nikdy
nezapomíná. Budu se těšit na setkání ale i na to, že vždy
jednomu z vás budu moci za společnost GPB předat poukaz na
letenku a pobyt u nás na Moravě a v Čechách.
Váš

Finanční informace, technické a reklamní brožury
vám odborně přeloží

Zdeněk Silavecký
NAATI Accredited Paraprofessional Translator in the
English and Czech Languages, B.Sc (Econ), ASIA, CPA

Tel/Fax: 03 9579 4627

Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

14 Shearson Crescent
MENTONE VIC 3194
Phone: 9584 5566
Fax: 9583 9339

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou vítáni
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PAVEL NOVÁK
V MELBOURNE
Zpěvák Pavel Novák
zůstal vždy věrný své Moravě tělem i duší a obhajoval prestižní místo kvalit
ního interpreta jak populárních tak i lidových písní odtud.
Oč byla jeho pozice těžší, vzdálen pražského centra showbusinessu, přesto
byl vždy na předním místě první desítky nejlepších českých zpěváků.
V poslední době se Pavel Novák věnuje mimo svůj žánr
s velkým úspěchem i interpretaci dětských písniček.
POUHÉ DVA KONCERTY V MELBOURNE

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Sponsor Pavla Nováka - Česká firma GPB Holding a.s. z Přerova
věnuje na každý koncert v Melbourne jednu letenku
SYDNEY - PRAHA - SYDNEY
spolu s čtrnáctidenním pobytem v hotelu GPB Přerov
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.
Na závěr každého koncertu bude vylosován vítěz.
Hodně štěstí !!!
V sobotu 11. května
v 8,00 večer,
Pavel Novák zpívá:

V neděli 12. května
ve 2,30 odpoledne.
Písničky pro děti i dospělé:

Pihovatá dívka, Vyznání, Malinká, Podivný
spáč a další
Koncert nejoblíbenějších písní jeho repertoáru
ve kterém nebudou chybět ani moravské,
české a slovenské lidové písničky.

Japonská myší polka, Žabák Vendelín,
Bumerang, Zamilovaný osel,
Čtyři malí klokani a další.

Vstupné $ 15,Objednávání míst na tel:
9744 1 691 nebo 9432 8246

Vstupné pro jednotlivce: $ 10,Vstupné pro rodinu $ 15,Objednávání míst na tel:
9744 1691 nebo 9432 8246
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Každý čtvrtek odpoledne - káva a zákusek pro penzisty

ředitel Dopravního podniku hl.
m. Prahy Ing. M. Houfek s chotí
a pražský radní pan J. Pavlíček
také s manželkou. Pokřtění
tramvaje provedl pan ministr
Brown spolu s radou velvys
lanectví České republiky Ing. E.
Metelou.
Od 12. dubna tedy jezdí
kolem
Melbourne tramvaj s
port Corporation. Jednalo se o
Řízná česká hudbu se neslučuje
Českou
vlajkou a pamětní mě
s dopravní špičkou na mel- jmenování jedné z tramvají tzv.
děnou
deskou
do které je
City Circle - to jsou tmavě čerbournské Victoria Street. A
vyryto
CITY
OF
PRAGUE,
davené tramvaje, které zadarmo
právě ta vítala hrstku krajanů,
T
turn
a
vozí cestující po městském cen
kteří se na poslední chvíli
jména
dověděli o malé slavnosti,
tru.
hlavních
Vlastně na začátku byla
kterou pořádala Public Transúčast

návštěva
Váníků
clava Havla v
oslavy.
Melbourne.
Pan
Tehdy
pana
Brown
prezidenta v gu
na
můj
vernérově paláci
dotaz
vítal ministr do
řekl, že
pravy pan Alan
is
Minister
A.Brown
tran
ivaji
Brown a mimo
zůstane
jiné se zmínil o
toto jméno pokud budou v Mel
tom, že Praha a
bourne jezdit tramvaje. Jedinou
Melbourne mají
další
takto vyznamenanou
veřejnou
do
tramvají
je City of Vienna. Tím
pravu,
jejímž
Hosté z ČR a krajané křtí tramvaj
program
jmenování tramvají
stěžejním
končí.
Na
závěr jsme objeli s
prvkem
jsou
hudbou
E.
Zlatého a E. Gruenport Corporation. Jednalo se o
tramvaje. Alan Brown za jeho
bergra město.
cesty do České republiky na toto
jmenování jedné z tramvají.
Doufám, že Dopravní podnik
Řízná česká hudbu se nes
téma pokračoval v jednání a
města
Prahy a Česká republika
výsledkem bylo navázání bližší
lučuje s dopravní špičkou na
ocení
nabídnuté
přátelství a po
spolupráce mezi oběma městy a
melbournské Victoria Street. A
Praze
bude
brzy
jezdit tramvaj
pojmenování tramvaje na City of
právě ta vítala hrstku krajanů,
plná
koalů
s
velkým
nápisem
kteří se na poslední chvíli
Prague.
MELBOURNE.
Z České republiky byli
dověděli o malé slavnosti,
Pavel Pospíchal
kterou pořádala Public Transpozváni jako hosté generální

Praha aa k#

DRAFTING
RESIDENTIAL
REGISTERED building
PRACTITIONER, HIA MEMBER

STAVEBNÍ PLÁNY PRO NOVÝ
DŮM, PŘÍSTAVBU ČI GARÁŽ
NAKRESLÍ A OCHOTNĚ PORADÍ

Jana Košková
03 9899 0999
441 MIDDLEBOROUGH ROAD
BOX HILL 3128

MARTIN VÁŇA
(B.Bus) ACCOUNTANT
21 Longstaff Court
East Doncaster 3109

Komerční Ing. M. Váňa nabízí
účetní a daňové služby
v Melbourne a okolí.

BH: 9873 0211
AR: 9841 8998
FAX: 9873 0212

IBM
DOS, WINDOWS, W/NT, OS/2, QWIK

Komplexní řešení problémů, vývoj
aplikací pro vaši firmu nebo
pro osobni použití
Instalace Backups, Data Securing,
Používáme nejmodernější tech
nologii.

Vladimír Kolář
«9836 0440
Mobile: 015 318 152

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní
dům otevřen. Více než 3500 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!

KINO sOKOl

Dary na Sokolský list:

(Du6en 1996
Dary na koberec:

Ing. A. Pichler
F. Beneš
H. Divišová
L. Jančářová
L. Barabášová

50,100,40,30,100,-

V. Šedivý
J. Majer
M. Holub
V. Kolářová
H. a A. Low
L. a B. Březný
M. Mahlerová
P. Dedek
J. Hornley
J. a M. Vojtěch
P. a M. Juřička
M. Horáčková
J. Bartoňková
A. Rosenfeld
H. Divišová
L. Jančářová
I. Peřích
V. Fryš
V. Mik
p. Prokop
K. Marat
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10,30,20,20,25,20,12,20,20,20,40,20,20,25,20,20,25,20,30,30,20,-

Všem dárcům děkujeme.
J Kollárová, jednatelka

V pátek 10. května
v 8,00 večer

Dokumentární film ČT
z tohoto roku.
Hry Voskovce a Wericha
Hudba J. Ježek

V pátek 24. května
v 8,00 večer

Ta naše písnička česká
Film o práci umělecké
agentury 70. let.
Vstupné $ 2,00
Lehké občerstvení.

Dary na Národní dům:

A.
M.
A.
V.

a F. Heřman
Černá
Rosenfeld
Fryš

34,20,25,20,-

V neděli 12. května ve 12 hod.

Oběd na ostanu Svátfai matek
Místa na tel 9744 1691, vstup $ 10,00

HOLIDAY SPECIAL

Eden Park
Landscaping Services
Provedu veškerou práci kolem
vašeho domu a zahrady

V. Ambrož Tel: 9715 1116

Olda a Nell Čimera v Motelu STAWELL zvou krajany na
návštěvu Stawell. Z našeho motelu můžete navštívit
Granpians National Park, blízké vinice nebo známý
Easter Stawell Gift
Motel se skládá z 16 moderních unit. Cena za dvoulůž
kovou místnost se pohybuje mezi $ 48,- a $ 52,- za noc.
V ceně je započítána teplá snídaně nebo
zaplaťte 2 noci a 3. noc bydlíte zdarma.
Olda a Nell Čimera, MOTEL STAWELL,

Vyučujeme hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.

Švadlena, na míru ušije nové nebo
upraví hotové oblečení.
Tel: 96507128

Používáme moderní australské a americké školy.
Metodika vychází z postupů užívaných na nejlepších
hudebních školách v Praze.
Podle vašeho přání připravíme žáky na zkoušky
A M.E.B Můžeme také hrát české písně a skladby.

Marie Baumová, tel: 9562 1148

SAFEWAY TRAVEL
AGENT FOR LUFTHANSA, LAUDA AIR, ČSA
288 Carlisle Street
BALACLAVA 3182

Tel: 03 9534 4866

Fax: 03 9534 4206

Zpáteční letenka
do Prahy od AUD 1570
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MAJOVA ŽABAVA
V sobotu 4. května v 7,30 večer.

Hraje STUDIO 4, bohatá tombola,
večeře v horním sále.
Vstupné $ 10,Objednávky míst na tel:
9744 1691 nebo 9432 8246
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