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SOKOL MELBOURNE
497 QUEENSBERRY ST.,
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051
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seznámit krajan
skou veřejnost s čin
ností Sokola Melbourne
Inc a jeho plány do
budoucnosti. Považuji
to za důležité, protože .. 'w"“""
za čtyřicet pět let od založení
melbournské odbočky Sokola se
hodně změnilo.
Dnes píši o jednom směru
našeho snažení, totiž o krajan
ské vesničce.
Důsledkem úspěšné asimi
lace Čechů a Slováků do aus
tralské společnosti je, že naši
starší krajané, zvláště ti bez
partnerů, žijí izolovaně. Jejich
mnohaletí sousedé se vystěho
vali a na jejich místo přišli cizí
lidé, s kterými je těžké navázat
přátelství. Osamělé ženy se ve
svých domech necítí v bezpečí.
Schopnost udržovat dům je u
mnoha starších lidí snížena
tělesnou ochablostí. Starší lidé
obyčejně zapomínají později
naučené jazyky a jejich schop
nost domluvit se anglicky se
postupně snižuje. Naše komu
nita je ochuzena o přínos svých
starších členů, kteří se pro nižší

tělesné schopnosti nemohou v
plné míře zúčastnit společen
ského života.
Potřeby starších českých a
slovenských krajanů se neliší
od
potřeb
ostatních
náboženských,
Sportovních
nebo etnických skupin v Aus
trálii. Proto australská vláda
podporuje stavbu středisek
"Cluster village". Jsou to ves
ničky pro starší občany, kteří
vedou samostatný život.
Vesnička
je
záruka
bezpečného, teplého a dobře
udržovaného obydlí v přátel
ském prostředí lidí mluvících
stejným jazykem, se stejnými
kulturními a společenskými
zvyky a se zárukou zdravotní a
sociální ochrany v případě
potřeby. Podle zkušenosti aus
tralské vlády, lidé vedoucí
spokojený život v těchto stře
discích mají snížené nároky na
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ZAHRANIČÍ - cestování po Americe, Evropě,
Asii a Tichomoří nebo kolem světa
AUSTRÁLIE - letenky po celé Austrálii
UBYTOVÁNÍ - zajištění míst v mezinárodních
a australských hotelech

státem
zaručenou
péči a státní náklady
jsou proto nižší.
Vesničky tohoto druhu
musí být přístupné
všem. Proto je nutné
rozdělit zájemce do tří
kategorií:
1.
Lidé s nízkými příjmy a s
majetkem nepřesahujícím $
26 tisíc - plně podporovaní
státem
2.
Lidé,
kteří
mohou
částečně přispět ke krytí
stavebních výdajů a s ma
jetkem mezi $ 26 - 85 tisíc.
3.
Ti, kteří mohou zaplatit
plnou hodnotu stavby (zatím
odhadované na $ 90 tisíc).
Žádost o finanční podporu
plánuje stavbu deseti jedno
nebo
dvouložnicových
samostatných obydlí s jednou
společenskou budovou, ve
které by byla společenská míst
nost, prádelna a jiná společná
zařízení. Naše žádost by měla
být projednána v červenci nebo
srpnu tohoto roku. Budeme vás
informovat o výsledcích jednání
a novinkách s vesničkou spo
jených.
Pavel Pospíchal

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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Konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 03 9629 1311
žijících doma I ve světě - včetně
Melbourne, kam Kryl během
svých exilových let zajel.
Doufám, že Krylovu pamětní
desku nepostihne osud desky
Jana Palacha na Karlově uni
verzitě v Praze, která se opako
vaně stala obětí útočníků a
vandalů.

20. století) z března minulého
roku. Kniha vyšla v dokonalé
polygrafické úpravě a mezi
jinými
dokumentárními
fo
tografiemi nás upoutá dvou
stránkový snímek prezidenta s
Jiřím Chaloupkou a Billem Neidjiiem při prohlídce skalních
maleb v Kakadu národním
parku.

akladatelství Paseka v Lit
omyšli vydalo výběr pro
jevů prezidenta Havla,
které napsal a přednesl v
1995, navazující na texty z před
chozích let (1992-93, 1994). Au
tor zahrnul do sborníku pouze ty
projevy, které měl předem
připraveny a ponechal stranou
ty, které pronesl spatra a které
měly jen zdvořilostní nebo
všeobecně politický ráz. Je to
soubor význačných úvah na
vynikající obsahové a stylistické
úrovni a zcela se vymykající
formalitám a klišé projevům,
které chrlí většina jiných politiků
a státníků. Nás zvlášť zajímají
texty, které Havel přednesl na
návštěvě Canberry (Autorita a
demokracie v současném světě)
a
Wellingtonu
(Možnosti
otevřené společnosti na konci

N

STAMPS & COINS

Pořad "Hlas domova", který
o Františku Váňovi natočila v
Austrálii Česká televize, byl na
pražské stanici během dubna a
května vysílán třikrát. Pokud
roce
víme upoutal pozornost diváků,
vzbudil zájem o život českých
exulantů v Melbourne, zejména
o osobnost vydavatele Hlasu
domova. Pořadu také příznivě
komentoval český tisk.

Díky krajanským příspěvkům
zejména ze Sydney a Mel
bourne byla včas dokončena
stavba Salesiánského kostela v
Brně - Žabovřeskách, jehož
původní budova byla za bolše
vika zdevastována. Koncem
května se na věži poprvé
slavnostně rozezvučí tři nově
ulité zvony, kterým požehná
generální
vikář
brněnské
diecéze Mons. J. Mikulášek.

V Kroměříži byla odhalena
pamětní deska "bardu českého
exilu" - zpívajícímu básníkovi,
textaři, skladateli a autorovi
Karlu Krylovi. Slavnostní projev
zahájil Karel Schwarzenberg
slovy textu Krylovy písně "... a
pomníky stavíte, prosím vás,
komu...?" a vyzvedl dílo Karla
Kryla a jeho vliv na několik
generací Čechů a Slováků

Spisovatel Ota Filip žije od
roku 1974 v Mnichově, kde brzo
po příjezdu začal psát do
německých novin a přispívat do
tamnějšího radia a televize,
jeho zájem se neustále upínal k
české tématice. Do roku 1989
sesbíral velké množství písem
ného, obrazového a zvukového
materiálu nejen v Německu, ale
I ve Švýcarsku, Rakousku,

Peter Strich

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

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

Rodinní lékaři
•
•

MUDr. Alžběta Gazdíková
MUDr. Přemysl Kunz

RINGWOOD S 9873 3016
Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.

Po-Pá
8:30-20:00
Sobota 9:00-17:00
Nedělel 0:00-13:30

MOOROOLBARK 8 9726 9378
28 Charles Street
Po-So
Po, Út, St, Pá

9:00-12:00
15:00-17:30

MOBILE 8 018 383 596

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

Tel: 03 9654 4755, Fax: 03 9654 4788
USA, Izraeli a jinde. Předal jej
nyní Národnímu filmovému
archívu
v
Praze,
osobní
písemný archiv Bavorské státní
knihovně. Proč ne české insti
tuci?

O nesvárech týkajících se již
odstoupivšího
šéfdirigenta
České filharmonie G. Albrechta
jsme již
psali.
Nyní se
dozvídáme, že Pražský filhar
monický sbor opouští jeho
sbormistr Pavel Kühn. Stál v
jeho čele šest roků a dovedl
toto vynikající hudební těleso k
velkým úspěchům. Prohlásil, že
důvody jeho rezignace jsou
čistě osobní - že se nemůže
ztotožnit s názorem některých
zpěváků na práci ve sboru,
"mým posláním je umění a ne
abych se nechal nervovat la
jdáky". Hlavní impuls k defini
tivnímu rozhodnutí přinesla Kühnovi situace před nedávným
zájezdem do Izraele, kam řada
sboristů odmítla odjet ze stra
chu z tamní situace.

Pinkasova synagoga z 15.
století na pražském Starém
Městě je v celosvětovém
měřítku ojedinělým památníkem
nacistické genocidy. Po válce
byly její vnitřní stěny popsány

jmény a osobními daty 77,297
obětí, které pro svůj židovský
původ zahynuly ve vyhlazo
vacích táborech. V šedesátých
letech zdi zvlhly, stát odmítl
nutnou opravu a omítka s
nápisy opadala. Synagoga byla
v roce 1968 uzavřena. Roku
1992 byly Židovským muzeem
zahájeny opravné práce, v roce
1968 byl vytvořen písmový pod
klad a složité rozměřování a
linkování stěn. V těchto dnech
byl projekt, na kterém pracov
ala řada restaurátorů, malířů a
kaligrafů, dokončen. Každý z
na stěny vypsaných lidí, kterých
bylo téměř osmdesát tisíc,
zemřel nepřirozenou, násilnou
a často velmi krutou smrtí. V
seznamu figurují celé mnohačlenné
rodiny
od
de
vadesátiletých starců po sotva
narozené děti.

Nakladatelství Půdorys vy
dalo knihu Karola Sidona:
Návrat Abrahámův. Je to nejen
poutavá interpretace známého
starozákonního příběhu, autor
analyzuje po důkladném studiu
I jazykovou stránku Písma a
další reálie jako výklad o vys
tupujících osobách atd. Sidon,
který je dnes hlavním rabínem
České republiky, knihu koncipo
val před dvaceti léty, mohla vyjít
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teprve nyní. Napomáhá k
porozumění zvláštní povahy
židovského
monoteismu
a
pochopení judaismu vůbec.

Úvahy a vzpomínky tepel
ského opata P. Heřmana J.
Tyla na dobu dvojího věznění, v
koncentrácích
německého
fašismu a českého stalinismu,
vydalo třebíčské nakladatelství
Area pod příznačným názvem:
Psancem.
Premonstrátský
převor Tyl nebyl spisovatelem,
ale jeho text je zcela plastický
a sugestivní při sdělování údajů
i v nehledaném humoru, nalé
zaným vespod lidské existence.
Vyjadřuje se přesně a udivuje
neobyčejnou pamětí. Hrůzu
budí popis použití psychotropních drog při "lámání" politick
ých vězňů v komunistických
mučírnách. Bylo by škoda,
kdyby paměti jednoho z kněží,
kteří prošli martyriem dvou so
cialismů, upadly v zapomnění.
Vedle knihy Dominika Pecky Z
deníku marnosti a Opaskových
Dvanácti zastavení ukazuje
také
Tylovo
dílo
velmi
přesvědčivě, proč a čím se
duchovenstvo zdálo a zdá všem
totalitarizujícím
systémům
podezřelé.

■

Spojte se s našimi cestovními
kancelářemi nebo volejte přímo

CZECH AIRLINES

/URLINES

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
Muzejní
a
vlastivědná
společnost v Brně si stanovila
neobyčejný úkol - vydávání nové
řady Vlastivědy moravské. Do
sud vyšly svazky
Neživá
příroda, Pravěká Morava, Dějiny
Moravy I (středověk) a nyní se
můžete seznámit s druhým
dílem dějin Moravy, který zachy
cuje období nástupu Ferdinanda
I. na český trůn (1526) do smrti
Karla VI (1740). Autorem je
univ. prof. Josef Válka, který
přináší četné, pro laika I překva
pivé poznatky. Opravuje názory
o vládě pobělohorské, cizácké
šlechtě, o tvrzení týkajících se
jiráskovského temna a (ne)kultuře baroka, postavení jezuitů a
neopomíjí ani patriotický mýtus
o statečnosti Moravanů na Bílé
hoře. Kniha svou seriózností a
fundovaností převyšuje úroveň

nejrůznější a často paskvilové
moravistické literatury.

A když jsme, jak vidíte, národ
tak kulturní, cituji ze zprávy
uveřejněné v novinách vycháze
jících v Darwinu, jak mi je poslal
z Humpty Doo přítel Milan
Vodička: V Praze žijící Josef
Opat chytil psa svého souseda
Miroslava Bartoše. Psa porazil,
stáhl z něj kůži a na pekáči
připravil večeři pro svou rodinu.
Zpráva neříká pro kolika člennou
rodinu a jaké rasy a tělesné
hmotnosti toto zvíře bylo. Bartoš
však po psích hodech Opata zbil
a uškrtil. Soud v Praze ho pak
odsoudil k 11 a půl letům žaláře
za vraždu souseda.
IP

Vyznání Pavla Rováka
Chci se svléknout z duše...
Pavel Novák patři ke generaci
Luboš KALA I zpěváků,
která svou tvorbou jakoby

umělecký kovář
260 Hadon Road
BALLARAT
Tel: 053 428
898,
Fax: 053
428571 B
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.

Advokátní
kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 3000
Tel: 03 9629 6196,
Fax 03 9629 1311

odrážela
politické
uvolnění
šedesátých let. Spolu s Václavem
Neckářem, Helenou Vondráčkovou,
Martou Kubišovou a jinými přinesl
osvěžení na scénu nové české
populární hudby. Vrcholnou pozici
na žebříčku oblíbenosti si vydobyl
už tehdy, přičemž se mezi těmi
B nejpopulárnějšími udržel po více
než třicet let až do dneška.
Dokonce I náš sobotní rozhovor byl
b přerušen příznivci, kteří se s fo
tografiemi více než čtvrt století
starými k Pavlu Novákovi hrnuli se
žádostí o autogram.
Novák,

HANDYMAN
Carpentry
Plastering
Painting
Fencing

Roofing
Welding
Tree Lopping
Landscaping

TONDA ŠROM
Tel: 0419 885 028

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

Tel: 06 290 1516, Fax: 06 290 1755
prohlížeje si mladíka na pohled
nici, jen vzdychl: "To muselo být
strašně dávno" a pokračoval:
Pro mě všechno začalo v
šedesátém třetím roce. Napsal
jsem muziku I text VYZNÁNÍ. To
byla moje první písnička vůbec.
Natočil jsem ji v následujícím roce
1964 a zpívám ji až do dneška.
Myslím, že se udržela právě
proto, že byla ryzí - čistá. Není v
ní žádná faleš - vždyf jsem ji psal
pro svou ženu.
Koncem šedesátých let jste si
zvolil profesionální dráhu zpěváka
- jak posuzujete ta významná
léta?
Myslím, že světově to byla vůbec
nejlepší léta v populární hudbě
tohoto století. Presley byl na vr
cholu, přišli Beatles a s nimi se
vynořila nová éra. Vůbec celá
doba byla objevem po před
chozích letech útlumu.
Jak se věci odvíjely pro vás os
obně?
V 67. jsem skončil studia přírod
ních věd na Univerzitě Palackého

v Olomouci. To už jsem měl
úspěšně natočené 2 desky. Další
dvě léta jsem se snažil klínit
všechno dohromady: vyučování,
vojnu, koncerty I rodinný život,
vždyf už byly I děti. Času se
nedostávalo, a tak jsem se musel
rozhodnout.
Logika vědeckých disciplin se zdá
naprosto protikladná k muzicírování. Jak jste v sobě objevil
zpěváka?
Já jsem Moravák z Přerova. Lidová
píseň byla u nás doma součástí
rodinného společenství. Pro mě je
zpívání životní aktivitou. I dnes v
mé vlastní rodině, kdy vlastně
muzikanty jsme všichni, se žádné
setkání bez zpěvu neobejde. I
rozbalování dárků na vánoce před
chází zpívání koled.
Tradice se Udržuje jedině úctou a
předáváním. Myslíte, že to byla
právě záliba v tradičních zvycích co
vás
přiblížilo
k
dětskému
posluchači?
Já jsem pro děti zpíval vždycky. A
dokonce psal I pohádky. Jenom
poměr se časem znatelně změnil.
Čím jsem dospělejší, tím víc se
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přikláním k tvorbě pro děti. Možná,
že I moji vnuci k tomu přispívají. Je
paradoxem, že hudba, která je
vlastně v dnešní společnosti pří
tomná všude, vyvolává jen její pa
sivní přijímání. Naopak ten, kdo
zpívá, hudbu spoluvytváří. Spojením
hudby s hrou chci děti vychovat.
Vlastně se tak odvolávám na
Komenského.
Rok 1989 znamenal pronikavou
změnu, která nepochybně ovlivnila
I do té doby naprosto regulovanou
hudební scénu. Jak se tato situace
dotkla vás?
Před rokem 89. byly koncerty
zaručeny různými politickými daty:
1. Májem, 9. květnem, Mezinárod
ním dnem žen, Dnem horníků,
Dnem dětí a podobně. Dnes jsou
koncerty pravdy - zpěvák musí
obstát. Já si ale vždycky dělal své
Kultura je nadčasová a je vždycky
stranická - já straním lidem. Kdyby
mě lidé přestali poslouchat, byl
bych tím nejnešfastnějším člověkem
na světě.
Součástí nové politiky jsou I
zásadní ekonomické změny. Mohl
byste nám říci něco o obchodní

FASHIONS:
Bogner, Reusch, Fusalp, Colle, Alaska, Conte
of Florence, Hitech.
SKIS:
Lacroix, Dinastar, Tyrolia, Kastle, Fischer.
BOOTS:
Tecnica, Nordica, Lange, Raichle.

KOMPLETNÍ OPRAVA A ÚDRŽBA LYŽÍ ,
PRONÁJEM LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ ,
VELKÁ SLEVA NA VŠECHNO LOŇSKÉ ZBOŽÍ.
68-72 Whitehorse Road, Deepdene, VIC 3103

Tel: 9817 4683, Fax: 9817 1477
Od roku 1972

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

Švadlena, na míru ušije nové nebo
upraví hotové oblečení.
Tel: 9560 7128

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

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787.
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stránce vašeho australského
turné?
\Z Austrálii jsem jak díky podpoře
sponsorské firmy GPB Přerov,
tak zdejším přátelům a organizá
torům a vlastní moravské tvr
došíjnosti. GPB zastupovaná
během mého zdejšího pobytu
Ing. Františkem Pivodou mi už
předem
natiskla
obaly
a
zpěvníčky a věnovala k vy
losování
na
každém
uskutečněném koncertu zpáteční
letenku do ČR se čtrnáctidenním
pobytem v jednom z jejich
přerovských hotelů.
Podotýkám něco o velkorysosti...
Nejsem to jen já komu GPB
pomáhá. Tato finanční firma se
sídlem v Přerově, ale pobočkami
po celé republice a kontakty v
zahraničí podporuje mnohé,
včetně sportovců. Pravdou je, že
do Austrálie jsem nepřijel vydělá
vat, ale přijel jsem si sem s vámi
zazpívat.
Jak bude vypadat váš zpěvácký
den doma?
Po návratu do Čech začne zase

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

tvrdá práce. Mám uzavřené sm
louvy až do roku 1997 - už jsem
nemohl víc nabrat. Nahrávky si teď
dělám sám se svojí nově
založenou skupinou FAMILY, jejíž
členové jsou mojí skutečnou rodinou. Na koncertech si děláme
všechno sami, jak přípravu, tak
nakládání/vykládání, instalaci atd.
Vystupuji na koncertech jak pro
dospělé, tak pro děti. Někdy mám
až 70 koncertů měsíčně, takže
vstávání o 4. ráno není žádnou
výjimkou.
Nějaké nové vyznání?
Mám obrovské štěstí, že moje
práce je mi posláním, potěšením a
zábavou, a že moje písničky
přinášejí radost a uspokojení nejen
mně, ale mnoha jiným. Zpívám pro
ostatní, pro vás pro všechny. Jak
jsem už kdysi doznal: Na pustém
Měsíci bych nezpíval.
A tak osm australských koncertů
přidá
k
nekonečné
šňůře
Pavlových vystoupení další hrstku.
Děkujeme a těšíme se na
shledanou.
ZK

Z tvorby česko/australského skladatele,
textaře a zpěváka George Simaka

Dycinky sem vůdce
Šimák/ Geisler

Dycky sem vůdce
za sebou smečku mám
a buď si tlm i jistá,
že sám si to nedělám
kterou holku chci
tak tu taky mám o jé
Dycky sem první
za sebou všechny mám
kdo vybočí z řady
tak toho oddělám
to mi holka věř
cavyky nedělám to né
Sem chlap co se nemazlí
a nemůžu snad za to krucinál,
že všichni mužský kolem mě

vypadají
jak malí kluci o jé
nevím jestli to už znáš
a jestli ti to někdo někdy řek,
že totiž každej správnej chlap
musí mít i správnej věk o jé.
Dycky sem vůdce
za sebou smečku mám
a buď si tím i jistá,
že sám si to nedělám
kterou holku chci
tak tu taky mám o jé
Dycky sem první
za sebou všechny mám
kdo vybočí z řady
tak toho oddělám
to mi holka věř
cavyky nedělám to né

Z knihy Jiřího Vondráka:
|
|
í
|
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"... UPROSTŘED
BĚHU...”
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| “Karel Kryl projevil touhu se
| podívat do vinárny Bolka Polívky.
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|

=
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To už zdaleka nepatřil mezi ne
jstřízlivější. Rozmlouval jsem mu
to, seč mi výřečnost stačila, ale
marně. Tušil jsem, že by v
Poslední léči - jak se vinárně v
Bolkově divadle říká, mohl být i
sám pan majitel. Karel jinak
nedal, a tak jsme za chvíli
vyrazili. Bolek ve své vinárně byl,
takže jsem k němu přisedl.
Jenom Karel zůstal stát a byl tak
veliký jako Bolek když seděl.
A ihned všem dokázal, že
pohádat se s ním může být
někdy otázka pouhých několika
málo minut. Svou filipiku proti
naším čelným státním před
stavitelům zakončil tím, že konec
konců on, jako Moravák, se
přece nemusí rozčilovat kvůli ně
jakým pitomým politikům... on,
Moravan má široké srdce. A tu
Bolek pronesl zvučným hlasem:
“A ty žes Moravan? Slušný
Moravan je Šópal, Píchal, Drbal
a tys Karle KRYL!!!”
A já jsem viděl poprvé Karla
ztratit řeč. A bohužel, také na
posledy. Protože asi o tři týdny
poté Karel Kryl zemřel na
srdeční infarkt.”

HOLIDAY special
Olda a Nell Čimera v Motelu STAWELL zvou krajany na
návštěvu Stawell. Z našeho motelu můžete navštívit
Grampians National Park, blízké vinice nebo známý
Easter Stawell Gift
Motel se skládá z 16 moderních unit. Cena za
dvoulůžkovou místnost se pohybuje
mezi $ 48,- až $ 52,- za noc.
V ceně je započítána teplá snídaně nebo zaplafte
2 noci a 3. noc bydlíte zdarma.
Olda a Nell Čimera, MOTEL STAWELL,
21 Western Highway, Stawell 3380. Tel: 053 582 041.

COOL

ZONE

REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce, prodej
chladících zařízení
Petr V. Kubásek,
Tel: 9587 1488,

Fax: 9587 3754

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

KDY BUDE CLEN
ČINOHRY
NÁRODNÍHO
DIVADLA V PRAZE

MIROSLAV
DONUTIL
VYSTUPOVAT
V MELBOURNE1?
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Oštiepok, Biely syr,
Parenica, Brynza
Tradiční recepty
horských bačů
Objednávky:
Irena Votavová a dcery
Tel.: 9878 9254

Vyučujeme
hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.
Používáme moderní australské
a americké školy.
Metodika vychází z postupů
užívaných na nejlepších
hudebních školách v Praze.
Podle vašeho přání pripravíme
žáky na zkoušky A.M.E.B.
Můžeme také hrát
české písně a skladby.

Marie Baumová, tel:
9562 1148

PRAGUE CAKES

I & D MOTORS

jemné české
pečivo a zákusky

Od zaseknutého plynu
až po klouzající spojku.
Opravy vašeho vozu provede

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

Ivan Zachar, majitel
199 Moray Street,
South Melbourne

Telefon: 9699 9052

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

8 IHvart

Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW

Tel: 02 371 8877, Fax: 02 371 9635

MAZUR CARGO SERVICE

INFORMACE O VOLBÁCH
DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 1996

21 Dinnell St.
West Sunshine 3022

Do Čech, na Slovensko
balíčky $ 4-00 / 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.

w—

K

DRAFTING
RESIDENTIAL

REGISTERED BUILDING
PRACTITIONER, HIA MEMBER

STAVEBNÍ PLÁNY PRO NOVÝ
DÚM, PŘÍSTAVBU ČI GARÁŽ
NAKRESLÍ A
OCHOTNÉ PORADÍ

Jana Košková
03 9899 0999
441 MIDDLEBOROUGH
ROAD
BOX HILL 3128

Manufacturers of Preci
sion Industrial Diamond
Tools.
14 Shearson Crescent
MENTONE VIC 3194
Phone: 9584 5566
Fax: 9583 9339

í

V roce 1996 proběhnou v České republice volby do Parla
mentu ČR, do obou jeho komor - Poslanecké sněmovny (PS) a
Senátu. Poslanecká sněmovna má 200 poslanců volených na
dobu čtyř let, Senát 81 senátorů volených na dobu šesti let.
Prezident republiky rozhodl o vyhlášení voleb, které se budou
konat do PS v pátek dne 31. 5. 1996 a v sobotu 1. 6. 1996.
Volby do Senátu jsou rozhodnutím prezidenta vyhlášeny na
pátek 15. 11. 1996 a sobotu 16. 11. 1996.
Do parlamentu ČR se volí na základě všeobecného, rovného
a přímého volebního práva tajným hlasováním. Do PS se volí
podle zásad poměrného zastoupení s tím, že přidělování
mandátů probíhá ve dvou skrutiniích. Do Senátu se volí podle
zásad většinového systému, s možností dvou kol.
Předpokladem realizace aktivního volebního práva je zápis
do seznamu voličů. Zákon rozeznává stálý seznam voličů a
zvláštní seznam voličů. Stálé seznamy voličů - tj. voličů, kteří
mají trvalý pobyt v té které obci, vedou obce. Zvláštní seznamy
voličů jsou určeny rovněž pro voliče - občany ČR, kteří nemají
trvalý pobyt na území ČR.
K podmínkám, za kterých státní občan ČR bez trvalého
pobytu na území ČR může realizovat své aktivní volební právo,
tak náleží:
=>
věk 18 let dosažený alespoň druhý den voleb,
=>
neexistence zbavení způsobilosti k právním úkonům a
zákonem o péči o zdraví lidu stanovené omezení osobní
svobody z důvodů ochrany zdraví lidu,
=>
zápis do zvláštního seznamu voličů nebo do výpisu ze
zvláštního seznamu,
=>
osobní přítomnost na území ČR při hlasování.
Státní občan ČR bez trvalého pobytu v ČR může být zvolen
za poslance PS, pokud:
=>
dosáhne alespoň druhý den voleb věku 21 let,
=>
není zbaven způsobilosti k právním úkonům,
=>
je uveden na registrované kandidátní listině politické
strany,
=>
získá mandát v prvním nebo druhém skrutíniu.
Státní občan ČR bez trvalého pobytu v ČR může být zvolen
za Senátora pokud:
=>
dosáhne alespoň druhý den voleb věku 40 let,
=>
není zbaven způsobilosti k právním úkonům, atd.
Bližší informace o volbách je možné získat od zastupitelských
úřadů České republiky.

BAYSWATER PET SHOP Telefon:
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

Eden Park
9729 6284

Landscaping
Services
Provedu veškerou práci kolem
vašeho domu a zahrady

V. Ambrož
Tel: 9715 1116
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Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou vítáni

Mistrovství světa
v ledním hokeji.
Čeští hokejisté se
stali po jedenácti
letech mistry světa
O obrovský úspěch pro celý
český sport se včera postarali
naši hokejoví reprezentanti na
jubilejním 60. mistrovství světa
v ledním hokeji. Ve finálovém
utkání porazili po obrovském
boji Kanadu 4:2, když rozhodu
jící třetí branku vstřelil pouhých
devatenáct vteřin před koncem
třetí třetiny Martin Procházka.
Český tým jako jediný na
šampionátu neprohrál a ztratil
pouze jeden bod v nepříliš
důležitém utkání v základní
skupině proti Norsku. Čeští
hráči navíc nastříleli v turnaji
nejvíce branek, což je oproti
minulým letům dosti nezvyklý
fakt. Družstvo vyhrálo základní
skupinu a i v následných vyřazovacích bojích si vedlo su

GARANTUJEME

verénně - ve čtvrtfinále zvítězilo
nad Německem 6:1 a v
semifinále nad celkem USA 5:0.
V závěrečném utkání o zlatou
medaili předlouho svítil na
světelné tabuli vyrovnaný stav
2:2, a když už se zdálo, že se
bude zápas prodlužovat, tak 19
vteřin před koncem Procházka
rozhodl. Ve zbylých sekundách
ještě stačil Jiří Kučera vítězství
pojistit střelou do prázdné
brány, podobně jako Jiří Lála
před jedenácti lety na mistro
vství světa v Praze, kdy také v
utkání proti Kanadě rozhodl o
posledním mistrovském titulu
pro tehdejší Československo.
Po předchozích šesti prven
stvích společného státu Čechů
a Slováků tedy získala svůj
první titul samostatná Česká
republika. Na mistrovství v roce
1985 stál u zrodu velkého
úspěchu, podobně jako nyni ve
Vídni, trenér Luděk Bukač.
Skvělé výkony českého týmu se
odrazily i ve výběru do All Stars,

ČESKÁ
KATOLICKÁ
BOHOSLUŽBA
Mše svátá bude sloužena
v neděli 9 června v St.
Pascal, 100 Albion Road,
Box Hill,
v 11:00 hod. dopoledne.

IBM

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

Komplexní řešení problémů, vývoj
aplikací pro vaši firmu nebo pro
osobní použití.
Instalace Backups, Data Securing
Používáme nejmodernější
technologii.

NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY

Vladimír Kolář
9836 0440
Mobile: 015 318 152

8

SPECIAL - CESTY DO EVROPY OD AUD 1420

MARTIN VÁŇA
(B.Bus) ACCOUNTANT
9 Sackville Street
Heidelberg Heights 3081
Komerční Ing. M. Váňa nabízí
účetní a daňové služby
v Melbourne a okolí.

Eva Jančíková a Jiří Sedláček

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

I

BH: 9841 8998
AH: 9428 8524
FAX: 9841 8853
,.-2.
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Každý čtvrtek odpoledne - káva a zákusek pro penzisty

Dne 14. května 1996 zemřel po
krátké nemoci ve věku 74 let

Cř Milan Směták

Ctnická pohádk

se setkali s něčím podobně radost
Po mnoha a mnoha
ným jako na té dětské nadílce.
H letech, ve skutečnosti po 32
rodák z Příložan na Moravě.
Příjemné ovzduší, spousta činnosti,
Rodina Milan, Mařenka a Jackie ■ letech, jsme opět navštívili
krásná
knihovna,
půjčovna
dětskou
Mikulášskou
videopásek a podobně. Skupina
besídku jedné
etnické
pánů hrála národní hru "Mariáš",
skupiny. Tehdy to ovšem bylo s
šachy či kulečník, a dámy pilně
kam se probojovali čtyři zás
vlastními dětmi, zatímco letos
diskutovaly v různých skupinách.
tupci českeho hokeje - brankář
pouze s manželkou. Nevím,
Podávala se káva a zákusky, za
Roman Turek, obránce Michal
zdali je to pokročilým věkem
velmi mírné ceny a trvalo to od
nebo čím, ale byli jsme oba
Sýkora a útočníci Otakar Vepoledne až přes čtvrtou hodinu.
velmi dojati. Atmosféra, nevin
jvoda a Robert Reichel. Golman
Dověděli jsme se, že se lidé tady
nost děcek, jak s chuti odříká
scházejí již řadu let, a že se věnují
Turek byl navíc vyhlášen direk
vali své básničky, které se na
krajanské práci. Z výtěžku nepa
toriátem
IIHF
nejlepším
tento den naučili, reakce, když
trného poplatku za kávu a zákusky
brankářem šampionátu. Po
přišel Mikuláš s dvěma andělí a
skupina ještě pravidelně podporuje
dvaceti letech se objevil zás
čertem, radost z dárků a tak
svůj
krajanský
spolek,
pro
luhou útočníka Roberta Langa
dále. Bylo to všechno tak hezké
pravidelné návštěvníky pořádá
na prvním místě kanadského
a upřímné. Řekli jsme si, že lidé,
dvakrát do roka oběd zdarma, a to
bodování opět český hokejista.
kteří to připravovali, to dělali s
k svátku matek a na vánoce. Slad
láskou Každé dítě dostalo od
Skvělý triumf našeho mužstva
kosti pro dětskou nadílku byly
spolku pytlíček sladkovin a další
dovršilo i prvenství v soutěži
dodány touto skupinou, která též
dárky od rodičů. Cena vstup
jednou měsíčně expeduje krajan
slušnosti.
ného na besídku byla $ 5,- pro
ské noviny a často pomáhá s
Významnému úspěchu byl ve
celou rodinu! Dozvěděli jsme se,
údržbou a úklidem tohoto krásného
Vídni přítomen i český premiér
že početná skupina této národ
Národního domu. Pomysleli jsme
Václav Klaus, zatímco prezident
nosti, členové staršího věku, se
si, že tohle musí být moc fajnová
Václav Havel poslal českému
pravidelně schází každý čtvrtek
společnost, a že by nebylo špatné
mužstvu ihned po skončení
odpoledne a hned jsme I byli
se stát členy.
pozváni Řekli
finále telegram, ve kterém
jsme si, že by
hráčům ze srdce poblahopřál a
to
nebylo Finanční informace, technické a reklamní brožury
poděkoval
za
důstojnou
špatné se stát
reprezentaci České republiky.
vám odborně přeloží
členy
této
Zdeněk Silavecký
společnosti.
Václav CIBUĽA
Příští NAATI Accredited Paraprofessional Translator in
Svobodné slovo, 6.5.1996
čtvrtek jsme the English and Czech Languages, B.Sc (Econ),

ASIA, CPA

Tel/Fax: 03 9579 4627

MASÁŽ TĚLA
Jan Bohumír Ráž
vám nabízí úplnou nebo částečnou masáž těla kondiční, relaxační a sportovní masáž vás uvolní,
oživí váš krevní oběh, odstraní bolesti uvolněním
svalstva.
Masáž je velice vhodná pro lidi se stereotipním za
městnáním sedavým nebo stojovým.
PŘÍJEMNÁ JE PRO VŠECHNY
Kontaktujte J. B. Ráže
Pondělí - pátek večer tel: 9584 8592
44 DEVON ST., CHELTENHAM 3192

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní
dům otevřen. Více než 3500 knih na vybrání. Po přečtení vraitel
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7. června:
Jo, panečku, to ale není
všechno! Věřili byste, že oni
jednou za měsíc pořádají et
nickou tancovačku s vlastní
kapelou? Vstup pouhých $ 10,a podává se výborná večeře o
třech Chodech také jen za $ 10,-.
Mají tam bar s rozumnými ce
nami, a bohatou tombolou. A to
je pouze obyčejná zábava. Mimo
to se pravidelně pořádají zábavy
pro mladší a pro zájmové
skupiny. Pravidelně se promítají
etnické filmy za 2 dolary vstup
ného. O přestávce je k mání
káva, zákusky a výběr jiného
občerstvení, též velmi levně.
Nálada je vždy výborná. Znovu
jsme si pomysleli, že by bylo
dobré se stát členy takového
spolku.
Každé úterý v poledne se
podává prvotřídní oběd etnické
kuchyně.
Dochází tam až
padesát lidí. Cena opět příznivá.
Nedávno též začli kurs posled
ního tanečního šlágru "Line
Dancing". Řekli jsme sí, nebylo
by to špatné se stát členy
takového spolku.
Ale to ještě není všechno.
Spolek pravidelně vydává etnický
měsíčník,
každému zájemci
zdarma! Ovšem, že řada krajanů
podporuje noviny dobrovolnými
příspěvky. Pak jsou tam kulturní
večery s hostujícími umělci,
národní jídla jako vepřové hody a
švestkové knedlíky, oslavy, výs
tavy a tak dále. Jak jsme již řekli,
mysleli jsme si, že by nebylo
špatné... však už víte co.
Tak jsme se optali, zdali by
bylo možné se účastnit schůze
výboru jako hosté. Nebylo
námitek a my byli víc než pří
jemně překvapeni. Dobrá účast

Předfilm: František Váňa - Letos v Austrálii natočený
dokumentární film ČT o životě F. Váni.
Hlavní film: Svět patří nám, Voskovec a Werich

21. června:
Předfilm: Fierlinger - US film s českou tématikou.
Hlavní film: Funebrák - Vlasta Burian
Začátek ve 20:00, vstupné 2,členů výboru, příjemné ovzduší a
dobrá organizace. Na stole pro
každého kopie pořadu schůze,
posledního zápisu a finančního
výsledku za poslední měsíc, k
ruce podrobný finanční přehled a
plán na pět let, všechno profe
sionálně připraveno.
Ke konci se probíraly došlé
dopisy a zprávy z "lidu". Tam
vyšly najevo poněkud zarážející
věci.
Podrobnosti nebudeme
zmiňovat, jde pouze o pohádku,
ale I pohádka musí udržovat
důvěrnost. Nic nazbyt, bude
nutné jít mezi lid.
Prvního, kterého jsme se op
tali pravil: Jó, co bych tam dělal,
tam se pořád hádají a prý nadělali
spoustu dluhů. Ptáme se, a to
víte z vlastní zkušenosti? A to ne,
to mi řekl ten a ten. A ten to má
z vlastní zkušenosti? Jó, to vám
nepovím. Druhého jsme se optali,
jak se mu líbilo poslední kino.
Jaké kino? Já o ničem nevím.
Nedostáváte noviny? Ne. A proč
ne? Jó, tam musíte poslat ne
jméně dvacku než vám něco
pošlou. Povídáme, vždyť to není
pravda, kdo vám to řekl? No ten
a ten. A ten je ve výboru, nebo
jak na to přišel? Jó, to já nevím.
Někdo jiný zase řekl, že na tanco
vačky nechodí, protože je to
drahé a jídlo nestojí za nic. Ptám
se, víte kolik se platí a jak to

chutná? No nevím, ale řekl mi to
ten či onen. Pak tu máme pána,
který si stěžoval na Silvestrovské
zábavě, že mu nechtěli dát slevu,
že si koupil pro celý stůl jediný
lístek do tomboly a I když vyhrál
na ten lístek cenu, že ten lístek
se nedal zpět do sudu, aby měl
další možnost. Nedostal prý ani
kaviár, lobstry, uzeného lososa a
Waldorf salát. Jiný pán si zase
stěžoval, že v polévce měl málo
nudliček a švestkové knedlíky
mají moc velké pecky. Tuhle
jsme náhodou jeli kolem toho
Národního domu a vidíme, jak
někdo odváží piáno. Ptali jsme
se, jak to bylo s tím piánem. No
to před mnoha lety daroval
spolku jeden krajan a ted si
najednou vzpomněl, že je chce
zpět.
A to je konec té pohádky. V
případě, že by se nejednalo o
pohádku...
Jaká by to mohla být etnická
skupina? Máme věřit tomu, co
jsme viděli na vlastní oči, nebo
tomu, co prý jedna paní poví
dala? Máme se stát členy této
společnosti?
R. Náhor

P S. Členy jsme se stali a jsme
na to hrdi!!

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

Tel: 03 9534 4866

Fax: 03 9534 4206

ČERVNOVÁ ZÁBAVA
V sobotu 1. června v 7,30 večer.
Hraje STUDIO 4, bohatá tombola,
večeře o třech chodech v horním sále.

Vstupné $ 10,Objednávky míst na tel:
9744 1691 nebo 9432 8246
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