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

istorii Sokola Melbourne a
Peksy, která zakoupila a vybu
krajanské komunity ve Vik dovala rekreační letovisko Šu
torii za posledních takřka
mava a další spolky. Nedostatek
padesát let
je čas od času
plánování pro budoucnost a
potřeba připomenout. Dnešní
generace českých a slovenských
krajanů, která staví na základech
vybudovaných poúnorovými exu
lanty si často neuvědomuje
rozsah činnosti dnes většinou již
neexistujících organizací.
Sokol Melbourne Gymnastic
Association Pty. Ltd. byla us
tanovena v Melbourne v roce
1950. V roce 1977 tato organi
zace zakoupila bývalou továrnu
na šroubky blízko obchodního
centra města. Továrnu pak do
brovolnou prací přestavěla na
dnešní Národní dům. Poúnoroví
neschopnost
podchytit
ke
exulanti založili fotbalový klub
spolupráci mladší generaci byl
Slávia, který se v 70. letech stal
příčinou zániku těchto organi
mistrem Austrálie v kopané. Po
zací.
třicet let byl panem Františkem
Sokol Melbourne je jedinou
Váňou vydáván v Melbourne
stále aktivní organizací pečující
o přibližně 3500 Čechů a 1000
český čtrnáctidenník Hlas do
mova. České ochotnické divadlo
Slováků ve Viktorii. Letovisko
Šumava je sice stále používáno
nastudovalo více než 200 her ve
kterých účinkovalo přes 250
českou komunitou, ale jeho
ochotnických herců. Dále zde
vlastnictví přešlo do rukou
působil Spolek pro vědu a
církve.
umění, Československé sdružení
Sokol Melbourne Incorporated
a volně organizovaná skupina
na který byla Sokol Melbourne
kolem katolického kněze Otce
Gymnastic Association Pty. Ltd.

přeregistrována má dva hlavní
směry činnosti:
1. Kultura
2. Sociální podpora
Sport je dnes pouze okra
jovou zájmovou činností. Sport
není Sokolem Melbourne orga
nizován,
ale pouze
pod
porován.
1. Kultura
Sokol Melboune aktivně
podporuje české umělce žijící v
Austrálii nebo hostující z České
republiky. Národní dům je reg
istrovaný jako výstavní siň a je
známý australské společnosti
jako vystavovatel kvalitních
prací.
V Národním domě se konaly
výstavy fotografa Milana Ro
dená, malíře Václava Ježka
von Thienfelda, sochařky Katky
Kovacsové a malíře Jana
Jaroše. Ze sbírek krajanů byla
uspořádaná úspěšná výstava
k padesátému výročí ukončení
války. Vysoce profesionální
úprava vystaveného materiálu
byla vytvořena místními kra
jany.
V rámci Melbourne Fringe
Festival byla v Národním domě
uvedena
australskými
a
českými umělci hra Lost in

H

DANUBE
•

•
•

TRAVEL AGENCY ^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

•
•
•
•
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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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Prague, o níž referovaly oba
hlavní melbournské denníky.
STUDIO 4, skupina KUPO
DIVU a Orchestr Edy Zlatého
jsou kapely českých hudebníků
podporované Sokolem Mel
bourne. Koncerty vážné hudby
jsou nepravidelně pořádány
umělci českého původu.
Divadelní představení Svatba
s kameny bylo v Národním
domě předvedeno sydneyskou
herečkou českého původu, Evou
Sitteovou. Nepravidelná vys
toupení
herců
bývalého
Českého ochotnického divadla
jsou omezena na scénky
připomínající české vánoční
tradice.
Z České republiky v Národ
ním domě hostovali : Pavel
Novák, Wabi Daněk, Green
horns, Josef Fousek, Eva Pi
lařové, Rakovnická Šamotka,
Jiřina Bohdalová, Jiří Zmožek,
Jiří Suchý a Jitka Molavcová.
Národní dům je vybaven videoprojektorem s velkým promí
tacím
plátnem
a
kvalitní
zvukovou aparaturou. Dvakrát
měsíčně promítáme české filmy
nebo programy, které přibližují
českou zemi a kulturu. Video
library
Národního
domu,
pořízená za 1000 dolarů, nabízí
výběr více než devadesáti

STAMPS & COINS

Konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
českých a slovenských filmů.
Knihovna o 4500 výtiscích
českých a slovenských knih je
stále rozšiřována o nové knihy,
většinou darované krajany a
českými nakladatelstvími. Knihy
se půjčují zdarma a knihovna je
velmi populární.
Národní
dům
vydává
měsíčník KVART, který je jed
iným zdrojem v českém jazyce
tištěných informací ve Viktorii.
Kvart informuje o záležitostech
krajanů o zajímavých událos
tech v České republice a je
zdarma rozesílán na téměř 900
adres. Všechna práce spojená
s vydáním Kvartu je darem kra
janů. Výdaje spojené s koupí a
údržbou počítačů, tiskáren,
poplatky za Internet atd. jsou
také darovány krajany. Jedno
měsíční vydání a distribuce
Kvartu přijde Sokol Melbourne
Inc. na 1000 dolarů.
V Národním domě také
občas probíhají krátkodobé
kurzi. V současnosti se jednou
týdně vyučuje hovorová čeština.
2. Sociální služby
V roce 1994 byl Sokol Mel
bourne pověřen vládou státu
Viktorie vykonáním průzkumu
Čechů a Slováků se zvláštním
zřetelem na nemocí či stářím
znevýhodnělé občany. Na zák

Peter Strich

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

tel: 03 9661 2945
•
•
•
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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

ladě údajů této studie byl Sokol
Melbourne zařazen mezi pečo
vatelské organizace uznávané
státem.
Tradiční česká jídla jsou
podávána každé úterý. Každý
čtvrtek se schází penzisté k
odpolední kávě. Jednou za
měsíc se koná zábava s českou
kuchyní a hudbou. Sokol Mel
bourne Inc. organizuje návštěvy
českých krajanů do hostelů,
nemocnic a domů s ošetřovatel
skou péčí, ve kterých žijí česky
mluvící krajané. Na tuto činnost
dostává
Sokol
Melbourne
příspěvek od federální a státní
vlády.
Sokol Melbourne Inc. jedná s
vládou státu Viktorie a s fed
erální vládou o uvolnění fondů
na postavení vesničky pro starší
nebo handicapované krajany.
Jedná se o 10 bytových jed
notek a jednu společnou bu
dovu. Celkový rozpočet je jeden
a čtvrt milionů dolarů. Po změně
vlády znovu jednáme a rozhod
nutí by mělo padnout před kon
cem roku. Stavba bude trvat
méně než dvanáct měsíců od
schválení rozpočtu.
Každoročně pořádá Sokol
Melbourne Inc. oslavy 28. října.
Loňského roku se jich zúčastnil
dnešní předseda dolní sně-

Rodinní lékaři
•
•

MUDr. Alžběta Gazdíková
MUDr. Přemysl Kunz

RINGWOOD ® 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 S 9726 9378
28 Charles Street

Po-So
Po, Út, St, Pá

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

MOBILE a 018 383 596

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

Tel: 03 9654 4755, Fax: 03 9654 4788
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movny parlamentu Austrálie
pan Bob Halverson a předseda
dolní sněmovny parlamentu
státu Viktorie pan Jim Plow Svobodné slovo 4. června 1996
man, zástupci dalších austral PRAHA (kpt) - Výsledky voleb jsou potvrzeny. Po včerejším zasedání
ských organizací a velvyslanec Ústřední volební komise, která v rámci druhého skrutínia rozdělovala
České republiky v Austrálii Dr. zbylých dvanáct poslaneckých mandátů, je jasné, že poměr politick
Jaroslav Suchánek.
ých sil zůstává stejný: 99 ku 101 v neprospěch dnešních vládních
Národní dům je cílem mnoha stran!
návštěv z České republiky i ze
Slovenska. Mezi významnými
hosty posledních několika let Zisk 99 poslaneckých mandátů pro vládní koalici znamená, že pravici
byl prezident V. Havel, V. scházejí dvě poslanecká křesla k alespoň těsné většině ve
Klaus, I. Kočiarnik, J. Tošovský, dvousetčlenném parlamentu. Navíc ani současná vládní koalice, ani
A. Dubček a jiní.
dosavadní opozice nebudou schopny sestavit většinovou vládu.
Organizovaná
činnost Václav Klaus sice dovedl svou ODS ke druhému volebnímu vítězství,
Národního domu je jediným po paradoxem však je, že právě jeho postavení nové volební výsledky
jítkem české a slovenské národ nejvíce ohrožují. Místopředseda sociální demokracie Karel Machovec,
nostní menšiny ve Viktorii. druhé nejúspěšnější strany, totiž naznačil, že ČSSD je ochotna
Sokol Melbourne vykonává ne podpořit menšinovou vládu dosavadní vládni koalice, avšak bez jejího
nahraditelnou činnost ve všech předsedy Václava Klause.
sférách krajanského života. Jisté je, že těsné výsledky voleb zvýší vliv prezidenta Václava Havla
Sokol Melbourne je organizace a posílí jeho roli v českém politickém systému. Proto byla s napětím
vedená dobrovolníky bez pla očekávána jeho včerejší jednání s předsedy nejúspěšnějších stran.
cených zaměstnaců.
Někteří analytici se totiž domnívají, že Václav Klaus by mohl, v
Volby do výboru (Board of případě schválení vládního programu, vládnout i s menšinovou
Management)
Sokola
Mel vládou. Vypsání nových parlamentních voleb by naší republice
bourne Inc. se budou konat na nejspíše neprospělo, ustaveni většinové vlády není příliš
Valné hromadě 18. srpna 1996. pravděpodobné a proto je patrně nejschůdnější variantou vytvoření
Každý se může stát členem vlády, kterou by s určitými korekturami reprezentovala současná
Sokla a každý člen může kandi vládni koalice, pokud by samozřejmě v některých klíčových věcech
dovat do výboru. Dnešní sokol získala alespoň částečnou podporu opozice.
ská organizace potřebuje mod Politika je umění možného a situace v České republice po parlament
erně myslící členy krajanské ních volbách by neměla být žádným patem. Je spíše pro politiky
komunity. Přihlášky do Sokol výzvou - měli by ukázat, že politiky skutečně jsou. Volby dopadly
Melbourne Inc jsou otištěny na přesně tak, jak si každý z voličů přál, a politici by pro ty, kteří jim dali
předposlední straně Kvartu.
důvěru, měli nalézt to nejpřijatelnějěí řešení.
Pavel Pospíchal
Karel ZITEK

^/ýsledkjj voleb potvrzeny

Umění možného

Spojte se s našimi cestovními
kancelářemi nebo volejte přímo

CZECH AIRLINES

ezeeh

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
Občanská demokratická strana
by se komunistické podpory ve
sněmovně nezříkala. To jistě
nepostrádá půvabu.
Nepostrádají ho ostatně ani jiní
«"»** politici ODS. Jindřich Vodička
prohlásil, že sociální demokraté by si neměli myslet, že si mohou
diktovat. Věrnému Jindřichovi? zřejmě ještě zcela nedošlo, co se
o víkendu událo a nestačil si asi spočítat křesla ve sněmovně. Je
totiž čistě v moci ČSSD, bude-li si diktovat či nikoliv. Nám zbývá
jen věřit a doufat, že tak neučiní. Už jenom ve jménu tradicí této
ctihodné staré dámy, avšak nikoliv jen proto.
Volební výsledky uvalily na Lidový dům obrovskou odpovědnost.
Dostat ji znamená už předem napůl vyhrát příští volby, ať jsou kdy
jsou. Dostat ji znamená povýšit parlamentní kultůru na vyšší
stupeň upřednostňováním zájmů společnosti nad zájmy stranické.
V českém parlamentu jistě cosi dosud neslýchaného, sociálni
demokraté by však mohli dokázat, že to dokáží.
Menšinová pravicová vláda s rozumnou tolerancí sociální
demokracie je jediným východiskem ze situace, kterou vytvořily
volební výsledky. Sociální demokracie sama vládu sestavit ne
dokáže. Bude-li s touto myšlenkou koketovat příliš dlouho, dostane
se do role psa na seně, který sám nežere, avšak jiným nedá. Měla
by proto co nejdříve vyložit své požadavky, bez jejichž splnění by
ona tolerance nebyla možná. Požadavky však nemohou být
mstou. Eliminace Václava Klause by ji byla, veto vůči některým
ministrům (Vodička? Ruml?) nikoliv. Čas běží a není ho nazbyt.
Ostatně ani slepice nekdáká nad vajíčkem celý den, byt by bylo
sebekrásnější.
Jiří HANÁK

Tradice staré dámy
Vítězi sluší velkorysost. Miloš
Zeman, obdivovatel Winstona
Churchilla, to ví. Neprojevil ji
však příliš, když podmínil, spíše
však podmiňoval tichou podporu
menšinové pravicové vládě
nepřítomností Václava Klause v
křesle premiéra. Václav Klaus
minivolby v Severomoravském
kraji vůči Miloši Zemanovi jasně
prohrál. Tím by mohla být žízeň
Miloše Zemana po politické krvi
Václava Klause uhašena. Os
tatně na pořadu dne jsou
důležitější věci, než vítězné
kdákání nad nečekaně velikým
volebním vajíčkem.
Na druhou stranu lze Zemanovy
pocity lidsky chápat. Vždyf so
ciální demokracie a speciálně
Miloš Zeman se stal v před
večer voleb terčem sprostot
nevídaných, na které se těžko
jen tak zapomíná. Byl to Václav
Klaus, kdo obvinil Zemana, že
chce společnost vrhnout zpět a
z dílny Jana Rumia vyšplíchly
obzvláštní pavlačové splašky.
Tvrdily, že se Miloš Zeman po
volbách spojí s komunisty. Tý
den se sešel s týdnem a Jiří
Vlach, nikoliv poslední v hierar
chii ODS, v televizi naznačil, že

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

,
I
;
:

Ještě jedna povolební zpráva
Polička - Urnu s volebními hlasy si do hostince vzali s sebou dva
členové volební komise v pátek večer v Poličce (okres Svitavy).
Zaznamenaní byli amatérskou videokamerou a snímek v sobotu
odvysílala televize Nova. Do hostince se na rum a pivo zastavili
poté, co s volební urnou obcházeli nemohoucí občany. Při popíjení
postavili urnu pod stůl. Podle svědků byli poté viděni na ulici
značně rozveselení s rozsypanou urnou.

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

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

Dnešní zprávy nemohou začít jinak než
zjištěním, že Česká republika se rychle
vyrovnává s technologií Západu. V Praze,
a snad I jinde, se zavádí televizní kabel.
Obdobná instalace budí v Melbourne
velkou pozornost. Podivuhodné ovšem je,
že v Praze se vede kabel pod zemí, což
budí bouřlivý odpor melounů - zelených
na povrchu a rudých uvnitř. Požaduji
vedení na sloupech, což je právě naopak,
než podobní vyžadují v Melbourne. V
Praze se domnívají, že vykopávky jsou
nákladné a zdlouhavé a zejména porušují
kořeny stromů a keřů podél podzemních
instalací a že třetina jich pak zahyne.
Vidíme, že kdekoliv existují lidé, kteří
protestují proti jakémukoliv rozhodnutí
správních úřadů.
České zastupitelské úřady se vyzname
naly. Prostřednictvím krajanského tisku
jsme se v druhé polovině května
dozvěděli, že volby do Poslanecké sně
movny Parlamentu ČR se uskutečni 31.
5. a 1. 6., a že my, žijící v Austrálii,
můžeme volit anebo být zvoleni s pod
mínkou, že se zapíšeme do volebních
seznamů a odvolíme na území republiky.
Domnívám se, že jsou mezi námi takoví,

kteří by rádi volili anebo dokonce kandi
dovali do Senátu, ale jak to zařídit, když
jsme měli týden času a Praha je 15tisíc
km daleko. Hlasování poštou nebo na
zastupitelském
úřadě
pokyny
nepřipouštěly.
Některé sdělovací prostředky (např:
Mladá fronta) se daly slyšet silnou kam
pani proti bývalým exulantům. Nechci se
tím zabývat, ale s potěšením zjišťuji, že
byla vydána nová pošt pětikorunová
známka, s portrétem demokratického
novináře Ferdinanda Peroutky (18951978). Peroutka přežil válku v koncen
tračním táboře a od roku 1948 působil v
čs. exilovém hnuti Zemřel v USA. Na
známce jjsou symboly totalitních moci,
které hluboce ovlivnily Peroutkův život hákový kříž a srp s kladivem.
Jiří Gruntorád, zakladatel a udržovatel
knihovny LIBRI PROHIBITI, jejíž součástí
je také archiv melboumského Hlasu do
mova, připravil s Alešem Zachem soupis
knižní produkce exilových vydavatelství a
edic. Čentrum pro exilová studia při Filo
zofické fakultě Palackého univerzity v
Olomouci vydalo komentovaný soupis
periodik nazvaný České krajanské a ex
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ilové noviny a časopisy po roce 1945.
Kniha přináší základní informace o téměř
650 časopisech a přehledovou studii o
exilovém novinářství.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR vydalo
v tomto roce bulletin odboru krajanských
a nevládních styků. Na 135 stránkách
jsou v něm abecedně shrnuty články
českého tisku zabývající se krajanskou
tématikou, resp. osobami českého
původu, kteří žijí mimo republiku. Napočí
tal jsem 121 jmen, z Austrálie jsem našel
jen pana Wendta Eduarda, zlatokopa a
lovce klokanů. Jde o kuriózní výběr, který
neodráží exilový život, snad ještě tzv.
krajanský, ale v tom vidím podstatný
rozdíl.
V době, kdy pražská televize vysílala v
Melbourne natočený pořad "Hlas do
mova", mohli shlédnouit televizní diváci v
ČR také vidět snímek Miroslava Zik
munda "Poslední kontinent" referující o
Amhemské zemi ajejích obyvatelích. Do
Severního teritoria pozval cestovatele Zik
munda František Popovský, odborný výk
lad o skalních kresbách v národním parku
Kakadu podal Jiří Chaloupka, antropolog
z Darwinu. "14,915 km od Hnátnice“ se
jmenovala 25 minutová reportáž, kterou
připravila a vysílala Pražská televize a
pojednávala o sýrovém králi Tasmánie
Milanu Vyhnálkovi.
Prestižní oceněni "Sir Bernard Heinze
Award" pro rok 1996 převzal v Melbourne

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

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 Barbara 6-9 večer.

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

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787.
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21:00 na 93.1 FM

Jan Šedivka, bývalý ředitel hudební konz
ervatoře v Hobartu, který vychoval dvě
generace australských houslistů.
Začátkem druhé poloviny tohoto roku
bude řídit koncert Melboumského sym
fonického orchestru ( včetně Tarase
Bulby L. Janáčka a Fantazie pro housle
a orchestr Josefa Suka) Libor Pešek,
šéfdirigent orchestru v Liverpoolu a
současné prezident Pražského jara.
Pešek působí v Liverpoolu deset let končí
mu tam smlouva a vystřídá ho další Čech
- Petr Alrichter. Za zmínku také stojí, že
do čela České filharmonie v Praze byl
postaven dirigent rozhlasového orchestru
Vladimír Válek.
Miroslav Cígler (1923-1990) sehrál v
životě české emigrace v Melbourne výz
namnou úlohu zejména tím, že publikovat
v roce 1983 v edici Australian Ethnic
Heritage Series, kterou založil a řídil, 150
stránkovou studii THE CZECHS IN AUS
TRALIA. Jde o důležitý dokument nejen
pro naši pospolitost", ale pro australskou
společnost vůbec. Univerzita v Canbeře
nyní vydala publikaci Barry Yorka:
Michael Cigler, a Czech-Australian Story.
Po krátkém životopisném úvodu z pera
paní Cíglerové následuje devět kapitol transkripcí rozhovorů, které vedl v roce
1982/83 B. York s Cíglerem vypovídajícím
o svém mládí, útěku z Československa v
roce 1949, začátcích v Austrálii a svém
univerzitním studiu, doktorské kvalifikaci,
učitelském působení a autorské práci v
Melbourne. Jde o fascinující čtení Nejde
ovšem o román, ale o studii, která může

sloužit jako pramenný materiál sociologům
I etnografům. Editorsky jí měla být
věnována větší pozornost. Narazil jsem na
faktografické nepřesnosti. Je to škoda a
pečlivý M. Cígler si je nezasluhuje.
Alžběta II. přijala při návštěvě města Brna
dar vskutku královský: soubor šperků z
českých granátů. Náhrdelník, náramek,
náušnice a brož vytvořil šperkař Jiří Urban,
pokračovatel rodinné tradice několikáté
generace. Skvostem je i etuje, v niž jsou
šperky uloženy. Zhotovil ji brněnský
umělecký knihař Jindřich Svoboda z oázní
kozinky, kůže přivezené z Anglie.
Cizinec
žádající
o
povolení
k
dlouhodobému pobytu v České republice,
musí předložit kromě tří fotografií nejméně
pět dokladů: platný pas, potvrzení o účelu
pobytu a i to, že má k pobytu dostatečné
prostředky a má kde bydlet a doklad o
bezúhonnosti.
Třetí návštěva papeže Jana Pavla II. v
českých zemích je plánována na jaro 1997
a možné připadne přímo na 23. dubna,
svátek svátého Vojtěcha. Svatovojtěšské
milénium však nemá být podle českého
katolického primase kardinála Miloslava
Vlka pouze církevní oslavou, ale podnětem
pro celý národ a jeho integraci s Evropou.
Slavníkovec Vojtěch je pokládán za
velkého Evropana z doby nerozdělených,
předrefomačních duchovních tradic, byl
prvním pražským biskupem českého
původu. Tyto oslavy snad setřou loňský
konflikt mezi katolíky a protestanty
vyvolaný kanonizací Jana Sarkandra a ve
jménu Vojtěcha se s papežem mohou
setkat I evangelíci.

MCLBOURNC CHCAPCST CARS
127 KEYS ROAD. MOORABIN

•
•
•

Výběr z více než 200 aut
Půjčku zařídíme
Přepis zaplatíme po dohodě s Láďou

Volejte Láďu na tel: 9769 6346

Zvlášť výhodné ceny pro krajany.
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Bude to asi deset let, co v Melbourne
hostoval Slovenský komorní orchestr
řízený jeho primánem Bohdanem Warchalem, který pochází z Orlové na Karvin
skú. Nyní se dovídáme, že tento vynikající
houslista se s bratislavským souborem
rozešel a bude jako hostující koncertní
mistr působit v Pražském komorním or
chestru. Toto 35 členné těleso hraje bez
dirigenta, což je celosvětově ojedinělé.
Vůdčí úloha pak právě spočívá na kon
certním mistrovi, který je klíčovou osobou.
Orchestru se také podařilo získat do
svých řad vycházející hvězdu české
vážné hudby - Ondřeje Kukala Snad stojí
za zmínku, že další výrazný a ve světě již
oceněný talent se hlásí z Brna. Pianistu
Igora Andraševa si nedávno pozval
Královský symfonický orchestr v Liver
poolu k provedení 4. klavírního koncertu
Bohuslava Martinů.
Před dvěma sty roky byla založena
obrazárna Společnosti vlasteneckých přá
tel v Čechách. K této příležitosti uspořá
dala Národní galerie v Praze výstavu ze
sbírek, které byly tímto sdružením
shromážděny. Výstava obrazů, nazvané
Rekonstrukce české obrazárny 1796 1918 je otevřena v Jízdárně Pražského
hradu. Je to poutavá podívané do kulturní
paměti procesu národního sebeuvě
domění, vedoucí k porozumění moderního
výtvarného umění. Ti, kteří Prahu v této
době navštíví, by tuto příležitost neměli
opomenout
Stejně tak by neměli vynechat
návštěvu navazujících sbírek českého
moderního malířství a sochařství nejen
vzhledem k vystaveným exponátům, ale I
místu, kde sbírky našly trvalý stánek. Je
to bývalý veletržní palác, který byl
postaven v letech 1925-28 a do roku 1949
tam byly pořádány vzorkové trhy. Na
dalších 25 let tam komunisté umístili všelijaké úřady a v roce 1974 byla tato obdivuhodná budova, Fuchsův vzorek moderní
české architektury, zničena požárem.
Spáleniště bylo rekonstruováno podle
požadavků Národní galerie a instalované
sbírky otevřeny veřejnosti. V přízemi tam
najdete vstupní halu s pokladnami, šatnami, místnostmi první pomoci a restauraci, v prvním patře jsou umístěny plastiky
Otty Gutfreunda, v druhém poschodí je
kromě expozice českého umění 1960 - 95
umístěna sbírka evropského uměni tohoto
století a oddělení francouzského malířství

HOLIDAY special
Olda a Nell Čimera v Motelu STAWELL zvou krajany na
návštěvu Staweil. Z našeho motelu můžete navštívit
Grampians National Park, blízké vinice nebo známý
Easter Staweil Gift
Motel se skládá z 16 moderních unit. Cena za
dvoulůžkovou 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,
21 Western Highway, Staweil 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

19. a 20. století, v třetím poschodí je pak
umístěna sbírka českého umění od roku
1900 do 1960. V budově jsou také
umístěny dílny, studia a prostory pro
sděloval prostředky a nechybí ani knihku
pectví a informační služby.
Někteří ze čtenářů Kvartu, kteří se letos
dostali na ruzyňské letiště, potvrdí, že se
jeho odbavovací prostory rozšířily a byla
otevřena nová část startovací-přistávací
plochy. Noviny píší, že jde o prst B, to je
pro mne zcela nový termín a musím
přiznat, že docela logický a výstižný a

hlavně - český!
Rodný dům Gustava Mahlera v obci
Kaliště u Humpolce se po rekonstrukci
stane hudebním penzionem s obřadní a
koncertní síní a s expozicí o skladatelově
mládí a jeho vazbách k území a kultuře
Čech. Otevření se má zúčastnit skla
datelova vnučka Marina Mahlerová a za
sadit první rúži v přilehlém rosáriu, kam
každý rok přibudou růže nesoucí název
významných uměfců, kteří še zasloužili o
šíření Mahlerova tvůrčího odkazu.
IP

ČLEN ČINOHRY
NÁRODNÍHO

DIVADLA V PRAZE

MIROSLAV
DONUTIL
VYSTOUPÍ
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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

V MELBOURNE

děti od pěti let i dospelé.

V pátek 19. července v 8:00 večer.

Vstupné $ *1 č5,—
ľxlárodní dům,
497 Queensberry Street,
North Melbourne.
Místa je nutné rezervovat
na tel: 9744 1691 nebo 9432 8246.
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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
Tplpfnrr QßQQ
I eiöTOn.

yUOZ

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

refrigeration service
Ledničky, pračky, sušičky,
myčky nádobí a ostatní domácí
spotřebiče

IVO NOVAK
24 HODINOVÁ SLUŽBA
0397012117
MOBILE: 015 369 211

s [3 vart

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

Tel: 02 371 8877, Fax: 02 371 9635

MAZUR CARGO SERVICE
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.

drafting
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REGISTERED BUILDING
PRACTITIONER, HIA MEMBER
STAVEBNÍ PLÁNY PRO NOVÝ
DÚM, PŘÍSTAVBU ČI GARÁŽ
NAKRESLÍ A
OCHOTNĚ PORADÍ

Jana Košková
03 9899 0999
441 MIDDLEBOROUGH
ROAD
BOX HILL 3128

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

I
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V pondělí 10. června začalo
Mistrovství Evropy v kopané pro
Českou republiku. Soupeř Německo - zaútočil osvěd
čeným způsobem: oblékl dva
německé hráče do dresu an
glických rozhodčí. Nestranní
rozhodčí směli nastoupit teprve
v druhé polovině, kdy bylo o
výsledku již rozhodnuto. Češi
prohráli 2 : 0.

17. června se konal výlet do
kasina, které pro penzisty
poslalo autobus k Národnímu
domu. Každému účastníku byla
dána poukázka na oběd a tři
dolary do začátku.

20. července bude v Národním
domě DISCO. Zúčastnit se mo
hou všichni bez ohledu na věk.
Pro ty, kteří nemohou křepčit do
rytmu
disco-hudby
bude
vyhražen koutek, kde budou k
pronájmu židle na kolečkách a
klapky na uši. Vše za mírný
poplatek s krajanskou slevou.
V
Po dobu oprav sousední rad
nice si jednu středu v měsíci
pronajímají Národní dům italští
penzisté.
Podlahy obou sálů Národního
domu byly označeny odborníky
jako v katastrofálním stavu.
Horní sál musel být opraven
okamžitě. Rozdíl ceny mezi

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

natřením epoxydovým lakem a
kobercem byl minmální. Výbor
se rozhodl pro koberec ze dvou
důvodů. Prvním důvodem bylo
zvukové izolování horního sálu
a druhým důvodem bylo vybrání
více než 900 dolarů úterními
návštěvníky.
Celková cena
koberce byla $ 2400. Podlaha
spodního sálu, která se ještě dá
zachránit, bude natřená v nejbližší době - hned co ušetříme
$3000.

Národní dům koupil piano za
$900. Nástroj je vynikající kvality
a vybral je Eda Zlatý. Jardovi
Tůmovi děkujeme za půjčení
původního piana.
Na film o Františku Váňovi se
přišel podívat rekordní počet
110 platících diváků. Film
Voskovce a Wericha Svět patří
nám připomněl krajanům léta
komunistické propagandy a
mnoho mladších diváků odešlo
nahoru k zajímavějšímu guláši a
plzni. Ne vše spojené s
promítáním filmů je "good
news". Oprava projektoru stála
$ 615.
Do knihovny přibyly nové knihy,
které Národnímu domu daroval
Ing. F. Pivoda - sponsor
zpěváka Pavla Nováka.

Letenku do Čech s dvoutýden-

Eden Park
9729 6284

Landscaping
Services
Provedu veškerou práci kolem
vašeho domu a zahrady

V. Ambrož
Tel: 9715 1116

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou vítáni

ním pobyrtem v hotelu firmy
GPB Přerov darovanou F.
Pivodou na koncertu Pavla
Nováka vyhráli manželé Rosenfeldovi. Výhru si zasloužili.
Slosování se totiž ani nemohli
zúčastnit, protože v kuchyni
umývali nádobí. Po silvestrovské

letence je to již druhá letenka
vyhraná
členem
výboru
Sokola.
b
Martin (Chamberlain) Tyler, ko
mentující Mistrovství Evropy v
Anglii na SBS nenašel za více
než tři hodiny přenosu nic
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pozitivního na hře českých fot
balistů. Na závěr utkání s Itálií
po kladném ohodnocení většiny
hráčů italského týmu se Tyler
nezmínil o jediném českém
hráči
s
výjimkou
střelců
vítězných gólů..
PP

Nepodepsaný příspěvek

Persektivy po padesátce.
Po padesátce počínají pánové podobní pohasínajícím plamenům pociťovat první příznaky postupující
pohromy.
Především prudce poklesne pohlavní potence. Protože pánové přestanou postačovat perverzním
požadavkům poživačných paniček, počnou pokukovat po patnáctkách. Puberťačce postačí patřičné po
hoštění, případně pán poplácá prevítka po prdýlce. Políbí-li pak přitažlivá panenka plešatce před
přihlížejícími páprdy, polichocený prďola podstrčí poupěti pětistovku pro pořízení parády. Praktické pro
patnáctku - postačující pro padesátníka. Později pánové pozbyvši peněz pouze prohlížejí pornografické
plátky pro připamatování podoby, případně polohy přirození protějšího pohlaví.
Po pozbytí pohlavního pudu preferují pánové především pivo. Posedávají po putykách, pěstují pivní
panděro, probírají politiku. Polehávají po pohovkách, přitom pokuřují. Příbytkem proniká puch připomína
jící pálené paznehty. Pánové pořád pošilhávají po plotně, přičemž podrážděné paničky připravují pamls
ky pro přecpaná panděra povalečů.
Pak padesátníci počínají pozorovat patologické proměny. Po přečtení příruček přestávají pít. pod
večer pobíhají pupkáči po parcích podobní předpotopním příšerám. Poděšeni představou prouzených
plic přestávají pokuřovat (příliš pozdě). Přibývá potíží.
Potíže působí pajšl, páteř, paradentóza, prostata, progresivní paralýza. Pánové prostudují pravidla
preventivní péče, polykají prášky, panikaří při pověstech provázejících
pohřby přátel. Postupně pitomějí.
Poslyšte přátelé padesátníci. Proč polehávat pod peřinou! Proč
plakat pro pubertální pošetilosti! Potlačme pochmurné představy!
DOS, WINDOWS, W/NT, OS/2, QWIK
Překonejme pocity příkoří páchané přírodou! Přestaňme pofňukávat!
Komplexní řešení problémů, vývoj
Potvrdíme pověst průkopníků!
aplikací pro vaši firmu nebo pro
Pojďme pracovat!

IBM

GARANTUJEME

NEJVÝMODNÉJÉÍ CENY

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
od 1. července jsme na nové adrese

Bohemia /]
/RA VEL
Eva Jančíková a Jiří Sedláček

1A PALMERSTON GVE. OAKLEIGH 3166
Tel: 03 9564 7679,
Fax: 03 9564 7752
AH: 03 9801 2796,
Mob: 041 201 6556

osobní použití.
Instalace Backups, Data Securing
Používáme nejmodernější
technologii.

Vladimír Kolář
S 9836 0440
Mobile: 015 318 152
MARTIN VANA
(B.BUS) ACCOUNTANT
9 Sackville Street
Heidelberg Heights 3081
Komerční Ing. M. Váňa nabízí
účetní a daňové služby
v Melbourne a okolí.

BH: 9841 8998
AH: 9428 8524
FAX: 9841 8853

Každý čtvrtek v Národním domě-
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odpolední káva a zákusek.

Národní

dům:

V. a H. Ružič

20,- J. Staněk

30,

B. N.

50,- M. Černá

20,

M.a A. Oliverius

20,- M. a F. Hemala

50,

E. L.

60,- O. a V. Wagner

M. Helwig

20,- E.L. na koberec

ft

20,
20,

D. Žídková - dar k uctění památky pana J. Sudy
$ 25,-.

X
T

Všem dárcům mnohokráte děkujeme.

Připomínám členům SOKOLA:
příspěvky jsou nyní splatné. Kdo si není
jistý kolik ná platit, prosím volejte sestru
Kollárovou na tel: 9744 1691. Děkuji
J. Kollárová, jednatelka

Léčitel Milan Toušek
vydal v České republice knihu
o cestě do Austrálie:

Klokánek (Cena $ 5,-)
a další knihu:
Lékař o léčiteli (Cena 10,-)
Obě knihy je možné objednat u
paní Slávky Kollárove
na tel: 9744 1691.

D
I
S

c

V SOBOTU
20. ČERVENCE
V 8:00 VEČER
SE POŘÁDÁ

Vstupní
Láfá o&wrstmí.

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

MASAZ TELA

Člen AOA od roku 1992
Rádi zodpovíme vaše dotazy.
Volejte 059 983 019
Prodej
Share Farming
Pojištění

•
•
•

Agistment
Poradenská služba
Doprava

Pavel a Hana Homolkoví

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 vraťte!

vart11

12. července:

V. a H. Ružič

20,-

Předfilm: Tábor na Šumavě - video z letošního táb
ora na Šumavě.
Hlavní film: Černí baroni - Komedie o PTPácích, s
Miroslavem Donutilem.

M. Glasic

40,-

26

A. Heřmanová

10,-

N. a R. Beran

10,-

J. Staněk

12,-

V. Jungwirth

20,-

J. Lacko

20,-

E. a S. Rab

10,-

T. Dostál

10,-

L. Rosol

10,-

M. a A. Oliverius

20,-

J. a M. Tesař

20,-

P.a F. Lesse

20,-

V. a A. Vondra

20,-

J. a M. Podlesák

30,-

M. a F. Hemala

50,-

A. Krajacic

20,-

E. L.

20,-

F. Příhoda

50,-

K. a R. Skaper

20,-

M. Vodička

20,-

M. Schimana

50,-

M. a M. Mucha

30,-

D. Ross

20,-

Hane lee

20,-

H. Low

10,Pokračování na str. 10

července:

Předfilm: Milan Vyhnálek - Dokument natočený ČT .
Hlavní film: Tankový prapor
Začátek ve 20:00, vstupné 2,-

PŘIHLÁŠKA
SOKOL MELBOURNE INE.

Příjmení:

Jméno:
Bydliště:
Code:

Datum
narození
Země
narození:
V Melbourne dne

Podpis:
Členské příspěvky $ 15„- / $ 8,- , rodinné $ 23,-

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

Tel: 03 9534 4866

Fax: 03 9534 4206

‘Tanec všech
‘Petrů- a Tavíú
V sobotu 6. července v 7,30 večer.

Hraje STUDIO 4, bohatá tombola,
večeře v horním sále.

Vstupné $ 10,Objednávky míst na tel:
9744 1691 nebo 9432 8246
Vydává SOKOL MELBOURNE INC.
497 Queensberry Street, North Melbourne 3051, Tel: 9329 9922, Fax: 94328245
„ J
J
If undelivered return to:

Sokolský list
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