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

Ujhlašení voleb

Volby do výboru Sokola Melbourne
byly vyhlášeny na neděli 18. srpna 1996
dybych se na Nový rok
ráno, probudil jako pán
Bůh, - nebo ne, to by
nešlo, nebof Bůh nikdy nespí,
tedy kdybych se na Nový rok
probudil jako svátý Petr, řekl
bych si: "Copak bych měl letos
udělat pro ty čerchmantské Če
choslováky? Oni jsou to sice
kacíři a" Kdybych se na Nový
rok ráno probudil jako Pán Bůh,
- nebo ne, to by nešlo, nebof
Bůh nikdy nespí, tedy kdybych
se na Nový rok probudil jako
svátý Petr, řekl bych si: "Copak
bych měl letos udělat pro ty
čerchmantské Čechoslováky?
Oni jsou to sice kacíři a někdy,
hrom do nich! holota nevděčná;
ale něco z nich může být. Já
myslím, že mají trochu drsné
povětří; snad proto jsou tak
zlostní a zarytí. V létě mají
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horko a bouřlivo, že na sebe
podrážděně vrčí; a v zimě jim
mrzne tak, že každý myslí jen
na sebe a k těm druhým je
jako rampouch. To dělá to
klíma. A proto se jim nic nelíbí;
zima je jim příliš studená a léto
příliš horké je-li něco černé, je
jim to příliš černé, a je-li něco
bílé, je jim to příliš bílé; jakživo
jim nic není recht"..."
Svatý Petr se v Čapkově
Kalendáři z roku 1928 rozhodl
dát Čechoslovákům mírné pod
nebí někde u moře s trochou
snížku v zimě. Kdyby se svátý
Petr rozhlížel po světě, mohl
klidně vybrat Melbourne. Zjistil
by ale, že na povahu Če
choslováků to nemělo vliv a
nadále vrčí a jsou nespokojení,
ájh

DANUBE

TRAVEL AGENCY

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

30363

V minulém čísle Kvartu jsem
připomněl historii českého a
slovenského spolkového života
ve Viktorii. Dnes chci psát o roli
starosty Sokola Melbourne.
Červencové číslo Kvartu je
poslední před Valnou hromadou,
tj. schůzí, na které odstupující
výbor Sokolu Melbourne Inc.
ohlásí výsledky za minulé
volební období a nově zvolený
výbor vyhlásí svůj program.
Vlastně
organizace
Klubu
zahrádkářů, Sokola, nebo BHP
je totéž jenomže v rozdílném
měřítku. Každá taková organi
zace musí být vedená ke spoko
jenosti svých členů. Pokud
Board of Management nebo
sokolský výbor neuspokojí podíl
níky, je vyměněn.
V čele těchto organizací je
ředitel, předseda, přednosta
nebo starosta, který má důvěru
představenstva. Jeho rozhod
nutí zaručují každodenní chod
organizace. V případě Sokola
Melbourne starosta objednává
nebo kupuje potřebné zboží,
jedná o pronájmu, údržbě a
úklidu Národního domu, stará se
o kvalitu a rozšíření jeho služeb.

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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Národní dům je otevřen čtyři až
pět dní v týdnu, v té době je
přítomnost starosty nutná.
Starosta přispívá do Kvartu,
přijímá inzerci, přepisuje články,
připravuje Kvart do tisku a
udržuje adresář Kvartu, který
je rozesílán 870 zájemcům.
Protože v Melbourne není
česky mluvící sociální pracovník
starosta poskytuje pomoc při
řešení sociálních problémů
českých a slovenských krajanů.
Starosta je styčným bodem
při jednání se zástupci austral
ských státních úřadů, které
Sokol Melbourne žádá o fi
nanční nebo odbornou pomoc a
spolupracuje se zastupitelskými
úřady
České republiky a
Slovenska.
Starosta o své práci infor
muje výbor, kterému také
předává detailní vyúčtování. Na
základě těchto zpráv pak výbor
rozhoduje o další činnosti.
Hlavním úkolem starosty je
vyhovět co největší části těch
"čerchmantských" Čechoslo
váků a přitom neztratit se
zřetele cíl, kterým je zkvalitnění
společenského života české a
slovenské komunity.
Valná hromada a volby se
konají v neděli 18. srpna, ve 2
hod. odpoledne v Národním

STAMPS & COINS

Konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Lidé jsou s výsledky voleb

v Cechách

STALO SE, STANE SE.

většinou spokojeni

V noci z neděle na pondělí 1.
července sledovalo až do trp
kého konce o půl sedmé ráno
více než dvacet fanoušků finále
Mistrovství Evropy ve fotbale.

Svobodné slovo 11. srpna 1996
PRAHA - Osm z deseti občanů
souhlasí s názorem, že je
dobře, když dosavadní koalice
bude muset brát ohled na ná
zor opozičních stran a potvrzuje
se, že mezi lidmi převažuje
spokojenost s výsledky parla
mentních voleb. Vyplývá to z
červencového průzkumu agen
tury Factum. Přibližně 68 pro
cent voličů ODS se domnívá,
že je dobře, když koalice musí
brát ohled na opozici, u ODA je
to 82 procent, u KDU-ČSL 80
procent, u všech opozičních
stran pak přes 90 procent.
Zhoršení hospodářské situace
předpokládají nejčastěji lidé
střední generace (29 procent a
30 až 59letých). Obavy nes

Účastníci letošního stanového
tábora na Šumavě se sešli v
Národním domě. Shlédli film,
který z velké části natočili sami.
O jejich zážitky se tak podělili s
návštěvníky pátečního kina.

Velmi úspěšná byla návštěva
herce Národního divadla v
Praze Miroslava Donutila. V
Melbourne strávil pouze jeden
den. Sokol Melbourne podporuje
návštěvy umělců z domova.
Rezervování míst, vytisknutí vs
tupenek, příprava, pronájem
Národního domu
a po před-

Pokračování na str. 4

Peter Strich

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

tel: 03 9661 2945
•
•
•
•
•
.
•

dílejí lidé z velkých měst. Na
výsledek voleb měla podle
výzkumu největší vliv politika
ODS, 40 procent lidí uvedlo jako
hlavní důvod chyby v práci
ODS, obecně špatnou politiku,
nesplněné sliby, přílišnou aro
ganci strany, vystupování Vá
clava Klause a špatnou volební
kampaň.

domě. Jedinou podmínkou kan
didatury na kteroukoliv funkci ve
výboru včetně starosty je člen
ství
Sokola
Melbourne
a
ohlášení kandidatury na členské
schůzi 29. července v 8 hod.
večer v Národním domě.
Pavel Pospíchal

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 8 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

0 KULTUŘE
a nakonec o nekultuře
Hospodinem vyvolený lyžař,
v poválečných letech olympi
onik a několikanásobný mistr
ČSR ve sjezdových disci
plinách - Tonda Šponar - se
rozhodl opustit vlast, když total
itní režim rozhodil síf útlaku.
Exulantský Pán Bůh ho poslal
v prosinci 1948 do semiaridní
Austrálie. Jak jinak, Šponar si
našel práci ve Snowy Moun
tains a žije tam dosud. O svém
životním
slalomu
napsal
čtyřsetstránkovou knihu, kterou
jsem právě dočetl (Tony
Šponar: Snow in Australia? that's news to me. Tabletop
Press, Canberra, 1965, 46 fo
tografických příloh; P.O.B. 625,
Jindabyne 2627).
Šponar není spisovatel, ale
vynikající lyžařský závodník,
cyklista, plachtař - na vodě,
sněhu, ledu i ve vzduchu, ces
tovatel,
fotograf,
filmař,
strážník, tesař, obsluhovatel

lyžařských vleků, hydrolog,
hoteliér, přítel přírody, pěstitel
psů, chovatel prasat a vždy král
hor, dobrý Čech a věrný exu
lant. Tím naznačuji o čem
Šponar ve své biografii píše.
Jsou to zajímavé vzpomínky a
zkušenosti zejména pro nás,
kteří rozumíme, jaká úskalí
nutno
zvládnout,
aby
z
přistěhovalce se stal úspěšný
Australan, který ale neza
pomíná, že se narodil v Praze.
Sedmdesátiletý Šponar poslal v
roce 1990 své terénní auto lodí
z Melbourne do Bombaje, od
kud se s dvěma kamarády
vydal přes Pakistan, Iran,
Turecko atd. do svého rodného
města, se svým synovcem a
jeho ženou si odskočil přes
Polsko Petrohrad a Norsko k
Severnímu pólu a zpět a pak
opět se svými kamarády se
vydal na jih přes Alžír do Kenje.
Na posledních stránkách pak
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Šponar slibuje, že v této
královské cestě hodlá pokračo
vat - z Nairobi přes Kilimanjaro,
poušť Kalahari a Dračí hory k
Mysu dobré naděje. A kdyby
potřeboval společníka, tak o
jednom vím, ale běda, neumí
lyžovat a plachtil tak leda na
střední škole v matematice, ve
které Šponar na pražské
reálce, jak píše, vynikal.

V
Praze vyšla
dvousvazková kniha, která nemá v
naší literatuře obdoby. Na
téměř 1600 stránkách zazna
menává osudy 81 397 mužů,
žen a dětí, kteří se stali v
Čechách a na Moravě od 16.
října 1941 do 16. března 1945
jako Židé obětmi nacistických
deportací. 70 601 z nich bylo
zavražděno
(Terezínské
pamětní knihy). K tomuto
epitafu genocidy českých Židů
napsal prezident Havel v
předmluvě: Odpor k lidem
jiných
národů,
ras
či
náboženství,
tato
zoufalá
náhražka individuálního lid
ského sebevědomí, latentné
dříme všude kolem nás. Je
třeba ji čelit; kdesi hluboko v
poslední nahodilé antisemitické
poznámce či bezděčném rasi-
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Velvyslanectví České republiky: 38 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 06 290 1386, Fax: 06 290 0006
Pokračování ze str. 2

stickém výroku je zaklet přízrak
plynové komory či pogromu.

skupiny z Asie, jihoafričtí Zulu
hráči na bubny a píštaly a, jak
program říká, australští do
morodci.

V Sydney probíhala mez
inárodní klavírní soutěž, která
spolu
s
moskevskou
a
varšavskou
platí
za
nej
prestižnější. K účasti se přihlásilo
350 klavíristů mladších 31 roků
ze všech světadílů;
podle
výsledků přehrávek ve velkých
světových městech čtyřicet bylo
vybráno a pozváno do Austrálie.
Byl mezi nimi i Karel Kosárek z
České republiky.

Ján Papánek je pokládán za
nejvýznačnějšího čs. exulanta
pro jeho kontinuitu se státem
T.G.Masaryka . a E.Beneše.
Velvyslanec Papánek se po
únoru 1948 nevrátil do repub
liky. ŽH v USA, kde založil a 40
let řídil Americký fond pro čs.
uprchlíky. Měsíc před tím než
zemřel mu prezident Havel
udělil řád TGM, což Papánek
pokládal za největší uznání
Za bolševika pořadatelé Fil svého celoživotního úsilí. V sou
mového festivalu zvali do Mel vislosti s těmito řádky se zmiňuji
bourne nejen české filmy, ale i o jedovatém plivnutí, které bylo
jejich tvůrce. Od roku 1990 tomu
nedávno
pomlouvačně
a
tak není, uvažuji proč. Buď nyní zlomyslně zamířeno na Čechy a
barrandovská kinematografie za
Slováky, kteří zvolili exil během
nic nestojí anebo její politický a
svého pobytu v zahraničí. "To
umělecký náboj nevyhovuje levi nejsou exulanti" se o ně otřelo
covému trendu australského fil
perfídni ostouzení, nyní v roce
mového, pokud již ne celého
1996, kdy tito lidé žijí téměř 50
kulturního establišmentu.
či 30 let v exilu. Kromě Papánka
by k nim patřila celá řada diplo
matů,
sportovců
(Drobný,
Sotva skončilo Pražské jaro a
Šponar, Vrzáňová, Navrátilová,
již se připravuje program na
atd.), spisovatelů (Blatný, Hospříští 52. ročník tohoto hudeb
tovský, Škvorecký, atd.), umělců
ního festivalu. Program bude za (Voskovec, Kubelik, Martinů,
měřen na tvorbu meziválečné
Husa, Forman, Kryl, atd.), a v
hudební avantgardy, to ovšem
neposlední řadě stovky těch
se nebude týkat t.zv. ethno pro věrných Čechů a demokratic
jektu, kterého se zúčastní
kých exulantů - bafováků a
jiných, kteří pracovali v afric
Luboš KALA I kých, asiských a latinskoameric
umělecký kovář | kých zemích a do totalitního
260 Hadon Road I státu se již nevrátili.
IP
BALLARAT f
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

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

stavení jeho vyčištění bylo
zdarma.
Všechny
peníze
($1440) vybrané u pokladny
byly předány sponsorovi - Pi
ranha Alarms.
V
minulém
Kvartu
jsme
oznámili, že Národní dům si
budou pronajímat italští pen
zisté. Bohužel se tak nestane,
protože
naše
mramorové
schody jsou pro ně neschůdné.
V
DISCO uspořádané v sobotu
20. července bylo velice úspěš
né. Ještě o půl třetí ráno se
některým hostům nechtělo jít
domů.

Sokol Melbourne získal před
dvěma lety licenci na prodávání
alkoholu. Tak zvaná "Club Li
cence" neopravňuje Sokol k
nákupu za velkoobchodní ceny,
jenom umožňuje prodej alko
holických nápojů sedm dní v
týdnu. Získáním Club Licence
Sokol ztratil tzv. BYO Licence.

b

10. července uspořádal North &
West Melbourne Neighbour
hood Centre v Národním domě
BREAD and NOODLES, kde
bylo předvedeno kuchařské
umění různých národností od
výroby makaronů po čínské
nudle.

¥

Po Melbourne jezdí malý český
Rotshild. Místo červeného štítu
Rotshildů
oznamuje
svoje
umění měnit peníze poznávací
značkou svého auta: CSWEXL.
PP

HANDYMAN
Carpentry
Plastering
Painting
Fencing

Roofing
Welding
Tree Lopping
Landscaping

TONDA ŠROM

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

Tel: 06 290 1516, Fax: 06 290 1755
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Gpřové hody11
^dostání bude pravá česfcá zabijačková polévka, jitrnice, jelita .
fhfajezte se u nás a nakupte si domú.
Ceny mírné, obsluha vzorná a společnost kjoofdedání.
I /

V

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

.M.K.
Design Architect
Švadlena, na míru ušije nové nebo
upraví hotové oblečení.
Volejte mez 6. a 9. hod. večer na
tel: 03 9560 7128

Commercial Design & Consulting; Urban
Landscape Design; Computer Design & Drafting;
House Inspection Service.

Vladimír Kapusta A.R.A.I.A

M.Arch.(Czechoslovakia)
M.L.Arch.(Melboume)

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787.

K vart

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

Vrátí nám Německo zpět "Římskou vápenku"?
Svobodné slovo 11.7. 1996
Úterní rozsudek Vrchního zemského soudu v Kolíně nad Rýnem v plném rozsahu potvrdil rozhodnutí
nižší instance z 10. října 1995, která zamítla žádost knížete.Hanse Adama II. o vydání obrazu "Římská
vápenka". Toto dílo nizozemského malíře Pietra van Laera bylo před pěti lety zapůjčeno brněnským
památkovým ústavem na výstavu do Kolína nad Rýnem. Obraz, jehož cena je odhadována nejméně
na deset milionů korun, byl zadržen na základě žaloby lichtenštejnského vládce, který tvrdí, že se
jedná o jeho vlastnictví, které podle jeho názoru bylo nezákonným způsobem zrušeno tzv.
Benešovými dekrety. Nyní Vrchní soud zamítl žalobu, stejně tak jako předcházející, verdiktem, že
"německé soudy nemohou řešit případy související s výsledky druhé světové války".
Ve sporu nejde jen o jeden obraz. Základem střetu je totiž několikamiliardový majetek Lichtenštejnů,
který nebyl zabaven jen prezidentskými dekrety z roku 1945, ale především předválečnou
Masarykovou republikou. Po vzniku republiky v roce 1918 bylo totiž tomuto rodu, který smutně proslul
přisvojováním si majetku české šlechty po Bílé hoře, zkonfiskováno proti úhradě 1600 čtverečních
kilometrů půdy, což je území desetkrát větší než samo Lichtenštejnsko. S touto situací se kníže nemíní
smířit a vyvíjí značné aktivity, aby Česká republika, kterou ani diplomaticky neuznává, ustoupila jeho
požadavkům. Stačí připomenout, že jeho země byla v červnu 1993 jediná, která se zdržela hlasování
při našem přijímání do Rady Evropy.
Loňského roku jednal Hans Adam II. s premiérem Václavem Klausem, avšak ten zdůraznil, že Česká
republika nemůže "vykročit za hranice 25. února 1948". Rovněž ministr zemědělství Josef Lux
zdůraznil, že restituce lichtenštejnskému rodu nepřicházejí v úvahu. Začátkem letošního roku
lichtenštejnský premiér Mario Frick sice prohlásil, že po posledních jednáních bude třeba "potřebovat
ještě určitý čas", ale po výsledku červnových voleb musel i on dojít k závěru, že naděje na vrácení
majetku se definitivně rozplynuly. Věřme, že německé úřady vyhoví žádosti brněnského památkového
úřadu a vrátí zpět obraz do České republiky. Richard SEEMANN

Dcera českých rodičů, jachtařka Ada
Bůčková z Geelongu hájí barvy Austrálie na
olympiádě v Atlantě. Držíme palce.

;

2OLSX& ZÁBAVA

J

x

v sobotu 31. srpna
v 8 hodin večer
v Národním domě

J

MCLBOURNC CHCAPCST CARS
127 KEYS ROAD, MOORABIN

COOL

ZONE

REFRIGERATION P/Ľ
Výběr z více než 200 aut
Půjčku zařídíme
Přepis zaplatíme po dohodě s Láďou

Opravy, konstrukce, prodej
chladících zařízení
Petr V. Kubásek,

Volejte Láďu na tel: 9769 6346

Zvlášť výhodné ceny pro krajany.

Tel: 9587 1488,

Fax: 9587 3754

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

^7iQSK

PPNSHEP®
Sheep's mí^heesj

Sešli se čtyři přátelé a hovor se točil kolem všeho možného.
Posléze se vznesl oblak, aby spadl pod mořskou hladinu. To
nebyla hádanka, ani soupeření, jenom malé cvičení vtipu a úkol
v hodině mateřského jazyka. Téma PELIKÁN:

Když loví pelikán
v mlhavém soumraku
sumec mu uvázne
v širokém zobáku.
A chudák pelikán
neví tecf kudy kam
a vzlyká tiše,
že nemá v břiše
místa dost kam by ten
sumec byl spolykán.
Smutný je pelikán:
proč to byl sumec
měl to být pulec
toho by spořádal.
MK
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Pelikáni
velikáni
velební
ba i v klání.
Otvírají
velké zobce
spouštějí tam
ryby z kopce.
Když rozdával
Pánbu krásu
těmhle nandal
plnou basu.
JS

Oštiepok, Biely syr,
Parenica, Brynza
Tradiční recepty
horských bačů

Objednávky:
Irena Votavová a dcery
Tel.: 9878 9254
1 nmeMeMWMWWMW

Pelikáni - chuligáni
štastní jsou až k potrhání
a nudnému povídání
zobákem se mocně brání.
Kdyby byli v parlamentu
neměli by konkurentů.
JW

Na Saint Kildě pelikán
větší je než kormorán
oceánem i po suchu
po zobáku i po uchu
šipkou jako bleskem
za šupiny leskem.
Hody hody
do vody
klofák plný dobroty
nenasytné volátko
smlsne si jen na krátko.
Není kmán
pelikán
hermelín má
je moří pán
MO

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

Vyučujeme
hře na klavír
děti od pěti let i dospělé, I
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.

|

|

j
|
j

Marie Baumová, tel:
9562 1148

j

N.I.K.

I

REFRIGERATION SERVICES

|

edničky, pračky, sušičky, myčky ná- B
dobí a ostatní průmyslové a domácí |

■

spotřebiče.

IVO NOVAK
24 HODINOVÁ SLUŽBA 1
306 Huntingdale Rd., Huntingdale

1

MOBILE: 015 369 211
Shop: 9562 9300, Freecall: 1800832367

|

8
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW

Tel: 02 371 8877, Fax: 02 371 9635

NÁHLÁ SMRT
přeťala český sen o zlatě
?

MAZUR CARGO SERVICE I
21 Dinnell St.
West Sunshine 3022

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

Svobodné slovo 1. 7. 1996
Původní zpravodajství Petra
V ceně je započítáno:
MAŇASE
• Vyzvednutí u odesílatele
Česká republika - Německo
• Doručení do domu
1:2 v prodloužení
Slavnostní
předehru finálového
• Pojistka do $ 200-00
klání obstaral příchod anglické
• Neomezená váha
Tel: 9363 5132, 9360 4777,
| královny, která se
opět po třiceti letech
9720 5384,
zašla podívat na fot
9792 5580, 9510 8717.
bal. Zatímco český
sektor burácel na S
adresu
předsedy '
I DRAFTING J
ČMFS
Františka
f RESIDENTIAL |
_---------------------- j Chvalovského hro
movým: "Kde jsou
REGISTERED BUILDING
lístky?",
představili
oba
PRACTITIONER, HIA MEMBER
kapitáni Jejímu veličenstvu
STAVEBNÍ PLÁNY PRO NOVÝ I
všechny členy základní je
DÚM, PŘÍSTAVBU ČI GARÁŽ |
denáctky. Alžběta II. pak zas
NAKRESLÍ A
edla
v čestné lóži mezi
OCHOTNÉ PORADÍ
českého prezidenta Václava
Jana Košková
Havla a spolkového kancléře
03 9899 0999
Helmuta Kohla a zápas mohl
441 MIDDLEBOROUGH
|
začít.
Po 18 vteřinách vybojovali
ROAD
BOX HILL 3128
|
Němci první roh, ve 4. min.
zahrávali Hásslerem první
přímý kop a za okamžik Klinsmannovou hlavičkou poprvé
prověřili
Koubu.
Uhrinovi
svěřenci se usadili v blízkosti
pokutového území soupeře až
ve
12. min. a po chvíli po
Manufacturers of
centru Kuky střílel Poborský na
Precision Industrial
dlouhou nohu nad. Hra se
Diamond Tools.
odvíjela ve středu pole, obě
14 Shearson Crescent | mužstva si dávala velký pozor
MENTONE VIC 3194 | zejména při rozehrávce. V 18.
Phone: 9584 5566 | min. si Kuká došel za
Fax: 9583 9339 | Babbelem pro faul, ale
Poborského centr z přímého

K

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

9729 6284

kopu skončil pouze rohem.
Po minutách soustředění na
defenzívu podnikl český celek
jeden ze svých smrtících kontrů
- Nedvěd viděl Kuku, který
skvěle vyslal vpřed právě Ned
věda a ten běžel ve
dvojici s Poborským na
jediného
obránce
soupeře. Zbytečně se
ho však snažil obejít, a
tak vracející se Strunz
vše hasil faulem. Ve 28.
min. se Kuká probil přes
Babbela se Sammerem,
ale od brankové čáry již nestačil
zacentroval
Německý tým, jenž navzdory
velkým
problémům
se
zraněnými hráči nakonec zák
ladní jedenáctku bez problémů
poskládal, jakoby vyčkával a
nechával české hráče trochu se
vyřádit. Ve 35. min. po mumraji
na hranici šestnáctky si Kuntz
zpracoval míč evidentně rukou,
což italští sudí nepostřehli, ale
Koubou tečovaný míč vykopl z
prázdné brány Rada. Brankář
Kouba působil velice sebevě
domým dojmem, což potvrdil v
následujících minutách - ve 38.
vyboxoval nebezpečný centr a
po chvíli zabránil jisté brance.
Bejbl se totiž zapomněl v ofsaj
dové pasti, Kuntz šel zcela sám
na českého gólmana, ale
Kouba skvěle vykryl úhel. Ve
43. min. Kuká vypíchl míč

Eden Park
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

Eiltsovi, zbavil se i Sammera a
postupoval osamocen na Köpkeho, ten si však počínal stejně
bravurně jako Kouba.
V úvodu druhého poločasu
kroutil Hässler míč z přímého
kopu a střídající Bode na něj
jen těsně nedosáhl. V 50. min
utě nestačil po Bergerově rohu
zamířit hlavou Bejbl, vzápětí na
druhé straně uvolnil Klinsmann
Scholia, ten přistrčil Strunzovi,
jenž z hranice vápna střílel nad.
Za
dvě
minuty
prošel
Poborského centr pokutovým
územím soupeře, ovšem ke
vzdálenější
tyči
dobíhající
Horňák se už dostat ze stř
eleckého úhlu. Chvíli na to
přitukl Horňák Nedvědovi, který
přihrál Kukovi. Český útočník
se dostal na hranici poku
tového území přes dva hráče,
naservíroval Bergerovi, ale s
jeho tečovanou střelou si
Köpke poradil.
Klíčový okamžik nastal v 58.
minutě. Kuká šel na polovině
neohroženě do souboje se
německými stopery, ti ho faulo
vali, ale rozhodčí Pairetto
nechal výhodu, nebot k míči se
dostal "našlápnutý" Poborský.
Ještě před pokutovým územím
ho nedovoleně zastavil Sam
mer, ale Pairetto rezolutně
ukázal na značku penalty. K

exekuci se přichystal Berger a
jeho tvrdá střela si se štěstím
našla pod tělem německého
brankáře cestu do sítě - 1:0.
Soupeř musel otevřít hru, čímž
se českým hráčům naskýtala
možnost
rychlých
brejků,
kterým ale vesměs chyběla
přesnější finální přihrávka. V 69.
minutě poslal trenér Vogts na
hřiště místo Scholia Bierhoffa,
jenž se mu odvděčil na čtyři
minuty tím pro nás nejhorším
způsobem. Zcela nehlídaný si
naskočil na Ziegeho centr z
přímého kopu a z bezprostřední
blízkosti nedal Koubovi nejmenší šanci - 1;1.
Čeští fotbalisté byli obdrženou
brankou vyvedeni z míry a
chybnou rozehrávkou dávali
Němcům možnost pro jejich
nebezpečné strojové kombi
nace. V 83. minutě se k
odraženému míči dostal Bode,
ale halfvolejem mířil jen do
prostřed brány, kde úřadoval
dobře postavený Kouba. O dvě
minuty později obešel Ziege
Němce, zpětnou přihrávkou
našel Klinsmanna, jehož střelu
v posledním okamžiku zbloko
val Rada.
Němci v těchto chvílích český
tým jasně přehrávali, zvláště
Ziege s Klinsmannem dělali na
levé straně obráncům velké

GARANTUJEME NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
od 1. července jsme na nové adrese

Bohemia Ji

Iravel
Eva Jančíková a Jiří Sedláček

1A PALMERSTON GVE. OAKLEIGH 3166
Fax: 03 9564 7752
Tel: 03 9564 7679,
Mob: 041 201 6556
AH: 03 9801 2796,
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potíže. Tři minuty před koncem
normální
hrací
vystřídal
Poborského Šmicer a hned se
uvedl vydařenou ranou, kterou
Köpke s námahou vyrazil na
roh. Na řadu tak přišlo prod
loužení.
V 93. minutě vyslal Nedvěd
dopředu Bergera, jehož projek
til jen těsně minul pravou tyč.
Náhlá smrt přišla až nečekaně
brzy. Od Bierhoffovy hlavy se
míč odrazil ke Klinsmannovi,
zázračně uzdravený německý
kapitán mu míč vrátil, Bierhoff
se uvnitř pokutového území
otočil kolem Rady a vystřelil.
Nepříliš tvrdou střelu Kouba
pouze ztlumil a míč se
dokutálel k levé tyči jeho
branky.
Branky: 59. Berger z pen. - 73.
Bierhoff, 95. Bierhoff. Střely na
bránu: 4:6, mimo: 6:6. Rohy:
6:7. Žluté karty: Horňák Helmer, Sammer. Rozhodčí:
Pairetto (Ita.). Diváků: 78 000.
Poločas: 0:0.

IBM

OOSEEEEEE
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.

Vladimír Kolář
8 9836 0440
Mobile: 015 318 152
MARTIN VÁŇA
(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.

Svobodné slovo 11.71996

Slovo Jiřího Hanáka:

Sláma
v botách
V pravidelných intervalech nás
upozorňují nikoliv nevýznamní
němečtí politici z bavorské
strany hranic, že s tzv.
Benešovými dekrety do evrop
ského ráje nevstoupíme. Rádi
se chopili rolí velkých metařů,
vždy připravených mést cizí
dvorky. Při vší úctě připomínají
zbohatlíky, kteří si příliš rychle a
příliš nepřipraveně přisvojili příliš
velikou hromadu demokratic
kých zásad, než aby ji dokázali
bez potíží strávit. Proto jim

Valná hromada
se koná 18. srpna 1996.
PROGRAM:

12 hod. slavnostní oběd.
13,30 hod Valná hromada
Zpráva odstupujícího
výboru a volba nového
výboru.
Cena oběda $ 10,00
objednávky míst na tel:
9744 1691.
Zúčastněte
se
demokratického procesu.

občas z bot vyhřezne sláma
Avšak měli bychom vědět. Kdo
minulosti.
se s gustem rozhání koštětem
Zhruba
před
týdnem
při
po cizích dvorcích, jistě si už
návštěvě Německa blahořečil
zametl na svém zápraží. Případ
papež Jan Pavel II. německého
kněze Lichtenberga to však
kněze Bernharda Lichtenberga.
nepotvrzuje.
Tento kapitulní probošt byl před
padesáti čtyřmi lety odsouzen
MŠE SVATÁ
nacistickým soudem do kon
centračního tábora a tam také
v českém jazyce
utrápen. Jen několik desítek
Otec
Jindřich
Kotvrda
hodin před aktem blahořečení
opouští Austrálii v srpnu.
se ukázalo, že nacistický roz
Bohoslužby však zůstávají -|
sudek nad knězem stále platí.
11. srpna v 11 hod. v St. i
Panika byla zažehnána, roz
Pascal, 100 Albion Rd., Box B
sudek se podařilo na poslední
Hill.
chvíli zrušit, sláma minulosti
Po mši následuje beseda,»
však byla venku. Ostatně,
přineste občerstveni.
nebyl to první případ načapání
Děkujeme.
strážců evropské demokracie v
nedbalkách mírně nahnědlých.
Dosud v Německu platí roz
sudky nacistických vojenských
soudů nad zběhy, kteří nechtěli
Čtyři roky po návratu do
bojovat za Hitlera až do
vlasti zemřel v Hradci
hořkého konce. Na sto tisíc jich
Králové
|
bylo popraveno. Těmto mužům
zatím nebyla vrácena čest,
Lumír Pospíšil
■
pozůstalým
je
odepíráno
odškodnění po padlých. A jak je
ve věku 66 let.
to s jinými rozsudky nacistick
ých soudů? Platí? Neplatí? Co
třeba několik
tisíc Čechů,
popravených Finanční informace, technické a reklamní brožury
vám odborně přeloží
za atentát na
Heydricha.
Zdeněk Silavecký
Poprávu se jim NAATI Accredited Paraprofessional Translator in
stalo? Nevíme. the English and Czech Languages, B.Sc (Econ),

ASIA, CPA

Tel/Fax: 03 9579 4627
I

MASÁŽ TĚLA

! OSTRICHES <
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.
I Masáž je velice vhodná pro lidi se stereotipním zaměstnáním sedavým nebo stojovým.
PŘÍJEMNÁ JE PRO VŠECHNY
Kontaktujte J. B. Ráže
Pondělí - pátek večer tel: 95Ô4 8592
44 DEVON ST., CHELTENHAM 3192

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní
dům otevřen. Více než 4000 knih na vybrání. Po přečteni' vraftel
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9. srpna:
Předfilm: Manéž Bolka Polívky, seriál české televize.
Hlavní film:Golet v údolí ,
film na námět Ivana Olbrachta.

červenec 1996

23. srpna:

Dary na Sokolský list:
Anonym
E. a K. Novák
K. a M. Konvičný
Sokol USA
SBS Radio
R. Capita
M. Březná
O. Šíma
S. Česal
J. Skálová
J. Košňar
J. a P. Smitka
M. Komanová
P. a L. Tins
B. a M. Hrobařík
G. Kinsey
M. Potůček
R, Procházka
M. Součková
K. a A. Gráf
V. Fryš
F. a H. Říha
V. Baboučková
I. Novák

20,20,20,20,25,20,14,20,20,20,12,20,55,20,20,20,100,10,20,14,20,30,12,20,-

Dary na Národní dům:
K. a M. Konvičný
J. Košňar
V. Augustinová
O. Andělová
E. Batty
K. Burian
H. Weilová
W. a G. Semler

20,
30,
20,
20,
20,
60,
20,
20,

Všem dárcům děkujeme. Čle
nové prosím nezapomeňte, že
roční příspěvky jsou nyní
splatné.
Slávka Kollárová, jednatelka.

Předfilm: Manéž Bolka Polívky.
Hlavní film: Jára Cimrman ležící, spící. TV Show z ČR
Začátek ve 20:00, vstupné 2,-

Ve čtvrtek 24. 6. 96 nás navždy opustil náš dobrý přítel a
tenisový spoluhráč Vláďa Lippka. Bude nám zde
scházetchceme se s ním tímto veřejně rozloučit:
Milý Vládo,
Budeš nám scházet na tenisovéma kurtu a volejbalovém
hřišti. Budeš nám scházet, když budeme potřebovat, aby nás
někdo rozptýlil nějakým vtipem nebo poslední novinkou ze
starého domova.
Budeš nám scházet, když budeme potřebovat radu při
nákupu nebo opravě auta. Vždy jsi se snažil pomoci.
Budeš nám scházet jako vzor, když jsme se trochu víc napili
nebo chtěli přestat kouřit. Dívali jsme se na tebe a říkali: dívejte
se na Vláďu, nepije a nekouří a vypadá o 20 roků mladší,
musíme také přestat!
A vlastně budeš nám scházet jako dobrý, veselý a nápo
mocný přítel.
Doufáme, že kam jdeš bude tenis, volejbal, letadla a
samozřejmě pěkné slečny.
Sbohem od nás všech z tenisového klubu.
Miloš Potůček

Vjeplačte, že jsem odešla
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdci věčnou vzpomínku
si na mne zachovejte.

Hluboce zarmoucen
oznamuji všem přátelům,
že mne na vždy opustila
moje matka

Melanie Křepčíková
ve věku 85 let.
Jarda Křepčík

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

Tel: 03 9534 4866

Fax: 03 9534 4206

ANENSKÁ ZÁBAVA
V sobotu 3. SRPNA 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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