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Trik, používaný publikacemi
s nedostatkem originálních ma
teriálů, je přetiskovat romány
na pokračování nebo vyplnit
místo křížovkou. Takto jsem byl
poučen před osmi lety, kdy se
vydávání Kvartu stalo jednou z
mých poviností. Vyhýbám se
tedy opisování knih na těch
několika stránkách, které mám
jednou za měsíc k dispozici.
Výjimečně ovšem toto pravidlo
nedodržím.
Někteří čtenáři reagovali na
moje zážitky z návštěvy Čech
anonymními dopisy nebo ne
příliš slušnými telefonními

září 1997
SOKOLSKÝ LIST
SOKOL MELBOURNE
497 QUEENSBERRY ST„
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051

monology, ve kterých pochybo
vali o mé inteligenci. Uznávám,
že není známkou vysoké intelige, šťouchat vosám do
hnízda. Poukázat kriticky na
určité vlastnosti a jednání
značné části obyvatel ČR je v
očích mnohých čtenářů Kvartu
totéž. Po přečtení knihy ČEŠI
NA VLÁSKU, příručka národ
ního přežívání, Nakladateství
Baronet, Široká > 22, Prsha 1,
jsem nemohl odolat pokušení
přetisknout alespoň část knihy
Benjamina Kurase, který odešel
z Československa v 68. roce a
od té doby žije v Anglii, píše
divadelní hry, knihy, od ledna
69 vysílal řadu let v české
redakci BBC.
_______
Proměnlivé dějiny
...Přepisovat dějiny podle
svého pojetí se záměrem
změnit svou budoucnost je le
gitimní
nástroj
národního
přežití.
To je něco, čeho jsou si Češi
asi obzvlášť dobře vědomi, vzh
ledem k tomu, že během trvání
jednoho lidského života se vní
mali porůznu jako:
a)
hospodářská
páteř
Rakousko-Uherské říše, bez

DANUBE

TRAVEL AGENCY NaM363

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

jejiž ochrany by však ne
dokázali přežít (přežili)
b) vzorní demokraté západ
ního stylu a velkého strategic
kého významu pro demokrat
ické velmoci Západu (hození
přes palubu)
c) most mezi Východem a
Západem (po kterém se chodí)
d) humanističtí socialisté,
kteří přizpůsobí marxismus
demokratickým
evropským
tradicím (na pár let před a pár
hodin po pokojném předání
vlády komunistům)
e) socialisté s lidskou tváří
(dostali po ni)
f) nejpodnikavější a nejzá
padnější z exkomunistických
národů (jedna strana mince
současného postkomunistic
kého image) a
g) nanicovatí a morálně
pokroucení vychytralci (druhá
strana
mince současného
postkomunistického image)...
Předávání odpovědnosti
Vzdávat se odpovědnosti je
další populární český sport a
většina
Čechů
prochází
životem s tím, že viní téměř
všechny kolem sebe za téměř
všechny ze svých neúspěchů a
za každou ze svých katastrof,

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 slovenský nebo česky.
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Konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000
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Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
že odpovědnost za nešťastné
poválečné sympatie českého
národa k Sovětskému svazu
měli Francouzi a Britové,
kterým se po mnichovské zradě

osobních i národních. Když
nemohou ukázat prstem na
někoho
konkrétního,
viní
počasí, vládu, stranu, mezi
národní politiku, a samozřejmě
“dějinné události” nebo
dokonce
“dějinnou
nevyhnutelnost”,
za
jejíž oběti se pokládají,
aniž by to mohli ovlivnit.
Vrací to jejich nepo
hodlným životům trochu
pohody. Čecha chlá
cholí vědomí, se nemo
hl stát úspěšným spiso
vatelem nebo dokončit
po večerech studium,
protože co se narodily
děti, nebylo doma kde
sednout a zapřemýšlet,
tím méně něco napsat.
Konejší ho vědomí, že
ti, kdo v posledních svo
bodných volbách v roce
1946 dali komunistům
40% hlasů a paralyzované
demokratické strany, které ne
zabránily kompletnímu komuni
stickému převratu dva roky
nato, jsou osobně zodpovědní
za každou mizérii, kterou utr
pěl. Včetně toho, že nikdy ne
našel dost dobrý důvod a pod
nět k tomu, aby se naučil an
glicky.
Skálopevné
české
prozápadníky konejší vědomí,

přece už nedalo věřit...
...Zrazení,
šikanovaní,
pronásledovaní, utlačovaní, za
strašení přesilou, nedostatečně
vyzbrojení,
vyšachovaní,
ponechaní na pospas, okla
maní, podvedení, bodnutí do
zad - všechno se hodí namísto
odpovědnosti.
Přijmout
odpovědnost by mohlo být příliš
riskantní, příliš bebezpečné,

STAMPS & COINS

Peter Strich

Benjamin Kuras

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.

tel: 03 9661 2945
•
•
•
.
•
•
.

příliš nepohodlné. Člověk by
se dokonce možná musel i za
něco postavit. Musel by
možná i, chraň bůh, bojovat a třeba si i ublížit.
“Já nic-já muzikant,”
je
tradiční
česká
odpověď na odpověd
nost. Není náhodou, že
si Češi říkají “ národ
muzikantů”. Raději to
přenechat “jim”. Ti vše
mocní “oni” jsou vždy
dobrým odůvodněním
mého neúspěchu, mé
bídy, špatného zdraví,
neschopnosti,
nedo
statku podnikavosti či
dovednosti,
charak
terových vad, ústupu do
prostřednosti. Ať už ti
“oni”
jsou
kdokoli.
Rodiče, učitelé, vrstev
níci, kapitalisté, komu
nisté, policie, strana,
anonymní aparát, Rusové,
Francouzi, planeta, hvězdy nebo prostě jen abstraktní
“oni”, jejichž totožnost se už
nikdo
ani
neobtěžuje
zjišťovat.
Je to všechno jejich vina.
Nikdy ne moje. A když to vím,
přežívání se stává o tolik
snadnější...

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři

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

• MUDr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz

RINGWOOD
Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.

8 9873 3016

Pondělí-Pátek 8:30-20:00
Sobota9:00-13:00
Neděle10:00-13:30

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

Tel: 03 9654 4755, Fax: 03 9654 4788

ODTUD I ODJINUD

v

posledních měsících ze
mřelo několik význačných
českých spisovatelů - Hrabal,
Kožík, Pecka aj. Nyní se
dovídáme, že je následoval de
vadesátiletý Jaromír Tomeček,
který byl autorem próz s přírod
ní tematikou pro dospělé i
mládež (Vui se směje atd.). Byl
věrným obdivovatelem jiho
moravské krajiny.
homutovská Unie nekuřáků
České republiky se novi
novými inzeráty obrátila na
veřejnost s výzvou o příspěvek
na letenky pro Romy hodlající
se vystěhovat do Kanady, kde
žádají o politický azyl s
tvrzením, že jsou v republice
rasově diskriminováni. Kanad
ští Indiáni jim ale vyslali
varovný signál, že by spadli z
bláta do louže. Kanada přijme
jen ty žadatele o azyl, kteří
prokáží, že nebyli dříve soudně
stíháni. České Romy zachvátila
"kanadománie" po vysílání re
portáže v české televizi Nova o
tom, že v Kanadě existuje
cikánský ráj.
éta mimo domov - k hi
storii Československé so
ciální demokracie v exilu
(Praha, 1997). Tento sborník
nás seznamuje s osudy Čsl.
sociální demokracie a jejich ak
tivistů v exilu od roku 1948 do
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jara 1965, kdy bylo rozhodnuto
o rozpuštění exilové organi
zace. Nevyhýbá se častým
osobním a politickým sporům
jednotlivých osobností, které
byly po roce 1989 přeneseny
zpět do Čech (Battěk versus
Horák). Sborník je důležitým
pramenem k historii české
nekomunistické levice. Snad si
ještě někdo vzpomene, že i v
australském exilu mělo toto
politické hnutí svoji organizaci
(P. Hrubý, M.Ciglera další).
ražské nakladatelství Hynek
vydalo román současné
české
spisovatelky
Edy
Kriseové
Kočičí
životy
pokoušející
se
přiblížit
čtenářům život a nelehký úděl
několika generací volyňských
Čechů, kteří ve druhé polovině
minulého století odcházeli
osidlovat část západní Ukrajiny.
Někteří pak repatriovali po roce
1945, někteří až nyní, po
znamenáni Černobylem, v
jehož okolí žili. Setkávali jsme
se s nimi i v exilu, v New Yorku
měli dokonce i svoje vydavatel
ství.
dhad celoroční inflace
české koruny se nyní pohy
buje kolem 9 %.
žebříčku nejdražších měst
světa se Praha umístila
téměř přesně uprostřed - na 72.
příčce. Nejdražší je Tokyo,
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Hongkong a Moskva, Londýn je
na 12. místě, následován
Ženevou a Curychem, Melbourne byl shledán o něco lev
nějším než Praha, Bratislava
zaujímá 113. místo. Nejlev
nějším
městem
ze
145
zkoumaných je Madras.
edávno byl na ruzyňském
letišti otevřen nový odbavo
vací terminál, kde se nachází
osm odletových čekáren a osm
nástupních mostů.
a krachem více než desíti
cestovních kanceláří stojí
neprofesionální podnikatelské
záměry jejich majitelů a
přesycený trh. Mnoho turistů,
kteří si zaplatili zájezdy do
ciziny, bylo na letišti v Ruzyni
informováno, že jejich cestovní
kancelář zkrachovala a nikam
nejedou, aniž by jim byla
poskytnuta náhrada. Další
stovky byly ponechány na
holičkách na Maltě, Kypru, ve
Španělsku, Francii a jinde.
řipomínáme se pětileté
výročí smrti kardinála Fran
tiška Tomáška, pražského
arcibiskupa a primase českého.
Vidím ho jako jednu z velkých
postav moderních českých
dějin, který v zápase o
křesťanskou víru, svobodu a
lidská práva přesáhl rámec své
diecéze a stal se symbolem pro
všechny, kteří hledají spravedl-
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Do Prahy
Airbusem A 310
Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu plus jedna domácí
letenka

nejsrdečnější
letecká

společnost V

V

V

Další informace obdržíte u Vašeho travel
agenta nebo kontaktujte přímo:

CZECH AIRLINES
Suite 808, Austrália Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713
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nost. Téměř ve stejnou dobu
zemřel dr. Stanislav Hofírek,
který působil v Melbourne a
neúnavně a obětavě se věnoval
exilové křesťanské, morální a
sociální problematice.
merická farmaceutická fir
ma Měrek, Sharp and
Dohme věnovala České repub
lice v době povodní 70 tisíc
dávek očkovací látky Vaqta
proti žloutence (hepatitidě) typu
A. Zásilka je věnována dětem
od 3 do 15 let. Českou repub
liku ohrožuje také mor prasat na jižní Moravě vybíjejí cho
vatelé tisíce prasat a dochází
tak k velkým hospodářským
ztrátám.
e zoologické zahrady ve
Dvoře Králové bylo do Afriky
odesláno více než 30 buvolů
kaferských, aby geneticky
osvěžili tamější stáda.
deněk Bruderhans, někdejší
flétnista Českého noneta,
nyní profesor na hudební
fakultě v Adelaidě, připravil,
nahrál a vydal dvoudiskové al
bum skladeb pro flétnu, buď
sólovou nebo s doprovodem.
Do Melbourne přijel na dovole
nou dr. Milan Škampa, violista
Smetanova kvarteta. Toto
kvarteto v Melbourne dobře
známe, koncertovalo zde v roce
1957 a pak o čtvrtstoletí
později, kdy upoutalo zejména
autentickým podáním kvartet
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Luboš KALA
umělecký kovář
260 Hadon Road
BALLARAT
Tel: 053 428 898,
Fax: 053 428 571

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.

Velvyslanectví' České republiky: 38 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 06 290 1386, Fax: 06 290 0006
Leoše Janáčka, které právě
Škampa zrevidoval a opravil do
původní verze. A když už píši o
hudbě, v Praze se opět dává
slyšet Gerd Albrecht, který jako
dirigent České filharmonie způ
sobil mnoho nesnází, až byl
propuštěn a nahrazen ruským
emigrantem Vladimírem Ashkenazym. Albrecht ho nepokládá
za vhodného pro řízení České
filharmonie, které pak předvídá
smutné konce. Podle mého ná
zoru jde o projev Albrechtovy
nestoudné pýchy a velikášství.
Čechoamerický exilový dirigent
Zdeněk Mácal, kterého také
známe z koncertu v Melbourne,
stále odmítá sdělit důvod, proč
náhle ukončil v polovině tohoto
roku spolupráci s Českou filhar
monií a dokonce prý prohlásil,
že do republiky již nikdy nepři
jede. Snad je znechucen tím,
že po Albrechtovi nebyl
pověřen řízením ČF.

K

do zná alespoň z dálky kul
turní situaci v Německu,
navíc ze zorného úhlu emigran
ta, ví, že tam vyšlo již 50
svazků ž polské literatury v edi
ci Polnische Bibliothek. V USA
zase vyšlo přes 100 do an
gličtiny přeložených němec
kých knih v edici German Li
brary. Podle těchto vzorů se
realizuje v Německu projekt za
milion marek nazvaný Česká
knihovna (Tschechische Biblio
thek), který má německé
čtenáře seznamovat s českou
literaturou. První svazek by se
měl objevit koncem října, záběr
edice by měl zasahovat od
baroka
po
dnešek
se
zdůrazněním snahy ukázat naši
kulturu v evropském kontextu.
Nejen Kvart se dopouští
tiskových chyb, kdo viděl
povodňový dluhopis České re
publiky 1997-2002, mohl zjistit
na této státní obligaci chybu.

Ve vzpomínce na našeho kamaráda
'T?

(Davida ^oíiutiara,

který tragicky zahynul ve věku 22 let.
Zůstane navždy v mysli každého, kdo ho poznal.
Kateřina Můllerová

Jaro a Láďa

Marek a Radek

Joža, Veronika a Sylvia

Mark a Darina

Jitka a Dean, Martin a Vas

Roman a Renata

Kateřina Soukupová

Petr, Pavla, Honza a Petra

Vlaďka a Jirka

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

HANDYMAN
TON DA SROM
Tel: 0419 885 028
Carpentry
Plastering
Painting
Fencing

Roofing
Welding
Tree Lopping
Landscaping

Velvyslanectví' Slovenské republiky: 47 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606
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Tel: 06 290 1516, Fax: 06 290 1755
Vytiskla je Státní tiskárna cenin
a jejich zhotovení stálo přes tři
miliony Kč. Korektor zapomněl
na malé d - místo "bydlištěm"
se objevilo "bylištěm". Několik
vlád a nadací projevilo ochotu
přispět na fondy povodňové po
moci až poté, co si vyslechnou,
kam by jejich pomoc měla
směřovat. Kolem desíti států do
fondu již přispělo, Evropská
unie poslala 18 milionů korun,
USA a Velká Británie po 3,5
milionech, Švýcarsko 9 milionů,
určitou částkou přispěl i Tchajwan. Čechoameričané ode
vzdali velvyslanci ČR ve
Washingtonu 25 tisíc dolarů.
českém tisku se objevila
zpráva, že Češi žijící mimo
republiku, tedy i bývalí exulanti,
pokud si zachovávají české
občanství, budou moci v
příštích volbách volit. Novela
zákona o volbách do Parlamen
tu ČR, která toto umožňuje,
byla již schválena. Ti, kteří se
českého
občanství
vzdali
anebo jim bylo odebráno při
nabytí jiné státní příslušnosti
(zejména v USA), volit nemo
hou.
Čechoameričané se proto
velice zlobí, usilují o znovunabytí české státní příslušnosti
a pokud se jim to v brzké době
nepodaří, chtějí informovat
úřady Spojených států, že jsou
Českou republikou diskrimi
nováni. Pokud by jim bylo vy
hověno, slibují, že zatlačí, aby
přijímací proces ČR do NATO
proběhl hladce a spěšně. To ale
není všechno: Čechoameričanka Jiřina Fuchsová byla hostem
ve vysílání pražského rádia a
diskutovala tam o exulantech a

V

Cítím se dobře
Inspirováno anglickými verši I'M FINE, přilepenými na dveřích ledničky
manželů Čechových v Bangalee, Queensland, Australia.

Stanislav Berton (1924)
Jak se vede?, lidé často praví.
Děkují, mám celkem dobré zdraví.
Začínám být mírně sklerotický,
to je ale úděl všeobecně lidský.
Jak si zobnu sladkou trpkou
lahůdku,
»
mám nepříjemný pocit v žaludku.
Umělý chrup tlačí, píská, bolí,
podpírám se v chůzi pevnou holí,
revmem vržou kyčle, kolena,
jen stěží přejdu ulici, když je barva
zelená.
Sotva dobelhám se do prvního pa
tra.
Delší čas už zlobí játra.
Zmohu se tak na čtvrt dřepu ...

volebním právu. Ve druhé
polovině
poradu
měli
posluchači možnost telefonovat
své dotazy. To byl kabaret!
Většina
respondentů
nesouhlasila
s
volebním
právem exulantů s tvrzením:
"Kdo emigroval, je sám vinen!",
"Emigranti by u nás chtěli jen
vybírat z našeho koláče
hrozinky.", "Ať si sem převedou
majetek a peníze, a pak by měli
právo volit!". Paní, či spíše
soudružka, z Plzně se ozvala:
"Všichni exulanti odešli za bla
hobytem a také blahobytu
dosáhli jen proto, že na Západě
se má každý dobře! U nás
doma se jim nechtělo dělat, ale
teď by každý z nich chtěl u nás
mít všechna práv a výhody!" a
soudruh z východních Čech se
ozval takto: "Jsou to dobro
druzi, kteří se neštítili vražd a
nikoho z nich bych sem nepustil
ani na Vánoce."
IP

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

Hlavní je, že verše, rýmy dosud
tepu.
Zdá se, že mám menší záduchu,
však fajn se cítím na těle i na
duchu.
Občas pokochám se lesklou pleší.
Krásná žena stále pohled těší.
Smutně sedám nad krabicí keksů.
Kde jsou časy tulení a sexu?
Puls je slabý, tlak ne vysoký,
furt směju se a nedbám na roky.
Krev se vybouřila, teď je řídká,
někdy křeč mi silně sevře lýtka.
Sluch moc špatně slouží,
marně přítel radí: vyhýbej se lejnu,
louži!
Když se srazím se známýma
lidma,
prý jsem zelený jak sedma.
Nespím, také trpím silnou závratí,
však úsměv na tvář vždy se
navrátí.
Ráno, to je pohled na stvoření
boží:
palce ztuhlé, prsty hoří,
pokožka jak kůže hroší.
Říkám: "Pane generále! -

listonoši!’’
Nevábí mě spolků návnada,
tam lidé lezou na nervy i na záda.
Masa mozku už je děravá,
neb díry rostou odleva až do
prava.
Zvolna, polehoučku zmírám,
zhynu,
díky častým dávkám aspirinu.
Dokud žiju, nevzdávám se snů.
Těm umíráček zazní v den, kdy
doklesnu.
Často myslím na vnuky i na

vnučku.

Těm odkazuji moudrou
poučku:
"Žijte život s velkou kuráží
a buďte šťastni jako písek na
pláži!"

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

Vladimir 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

našeho domu je parčík, v němž probíhají nej
různější obchodní jednání a rodinná setkání, v cen
tru města každou chvíli narazíte na někoho, komu
Petra Rychecká
je romskými spoluobčany spíláno například proto,
že se nenechal okrást.
Jakožto obyvatelka severomoravské Ostravy
Setkání poslední, nejčerstvější, jsem zažila za
a jihomoravského Brna mám několik osobních
čátkem
září při své návštěvě doma. Byla vlastně
zkušeností s příslušníky tzv. romské menšiny
dvě:
to
první
se odehrálo na tržišti, kde jsem si
neboli cikánské populace u nás. První setkání,
prohlížela
šatičky
a najednou jsem měla nepří
které se mi zapsalo nesmazatelně do paměti, a
jemný
pocit,
že
se
mi někdo hrabe v kabelce. A
na nějakou dobu i do obličeje, se odehrálo V
taky
že
ano!
Kabelka
byla otevřená, peněženka
mých zhruba pěti letech na dvoře ostravského
ležela
stále
ještě
v
ní
a za mnou si dámskou módu
činžáku. Coby hloupoučké dítě jsem na otázku o
velmi
zaujatě
prohlížel
mladý cikán. Zmohla jsem
něco málo staršího romského chlapce odnaproti:
se
jen
na
to
poslat
jej
do
háje a vyhrožovat mu poli
"Ukaž, co máš v kapse!", vytáhla maminčin
cajty,
což
je
ovšem
zcela
směšné. Měla jsem v
prsten, dostala "baňu" do obličeje a byla
podstatě
štěstí,
že
jsem
narazila
na zřejmého
okradena. Maminka se pak sice pokusila dosá
nešiku
a
samotáře,
protože
normální
metodou je
hnout práva, ale už od jejího vstupu na sopse‘
uříznutí
celé
kabelky
a
okrádání
v
bandách.
dovic chodbu byla zahrnována urážkami nejsil
Když jsem o několik dní později jela vlakem z
nějšího kalibru, a tak takticky ustoupila. Setkání
Brna
do Ostravy a v Přerově ke mně do kupé přis
další byla poznamenána již zrozenou nedůvěrou
toupila
romská rodina, udělala jsem tedy okamžitě
vůči komukoliv podobného rodu - a že jich v Os
podvědomé
gesto přitažení kabelky k tělu, a
travě bylo! Hned v sousedství stojí vila ostrav
zároveň
jsem
začala přemýšlet o změně kupé. Leč
ských cikánských baronů, jimž se uprostřed
přece
jen
slušně
vychována připadala bych si jako
fontánky na zahradě pase zlatý jelen, naproti
rasista, a tudíž jsem zůstala i nadále na
svém místě a jen podezíravě kontrolovala
ADVOKATNI KANCELAR - HYMANS SOLICITORS
situaci. Mí noví spolucestující jeli někam
We provide a full range of professional legal advice.
na svatbu a vezli v krabici veliký čokolá
We are prompt, efficient and
dový dort. Netrvalo dlouho a horko a dor
have a genuine interest in the welfare of our client.
tová poleva zcela podle zákonů fyziky za
* Conveyacing - fixed price
* Tax Planning
čaly konat své. Pod dortem sedící starý
* Financing and Mortgages
* Workcare
pán zhnědl přívalem čokolády, babička,
* Company and Business Law * Personal Injury
matka i zhruba pětiletá dcera vyskočily a
* Crimes Compensation
* Family Law
začaly se sobě vlastním temperamentem
* Hearing Loss
* Wills and Probates
řešit situaci, patnáctiletý kluk a já jsme se
* Litigation
dusili smíchem, který pak postupně pře
* Transport Accident
mohl všechny v našem kupé. Scéna jak z
První porada zdarma
němého filmu. Po očištění pánovy košile a
Česky mluvící právnička - Petra Moravek
umístění dortu na zem jsme si s asi
třicetiletou
maminkou malé holčičky za
Telephone: 9793 7676
Suite 31,3rd floor
čaly
povídat.
Vykládala mi, že studuje
Facsimile: 9793 7585
88-90 Walker Street
dálkově
vysokou
školu, dojíždí do Prahy
Mobile: 019 420 738
Dandenong 3175
vlakem má hrozný strach ze skinheadů. A
že miluje Českou republiku, ale díky svým

Kdo za to může?!

M€LßOURN€ CH€AP€ST CARS
127 KEYS ROAD, MOORABIN

COOL

ZONE

REFRIGERATION P/L
• 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.
..... ................................. Bl—.....................................................

Tel: 9587 1488,

Fax: 9587 3754

Vysílání slovenského rozhlasu každou neděli v 22:00 na 93.1 FM
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špatným zkušenostem taky
uvažuje o odchodu do
Kanady... Bylo mi jí v té chvíli
líto. A styděla jsem se za své
předsudky vůči ní, za přitažení
kabelky k tělu a myšlenky na
to, zda změnit kupé či ne.
Jenže, když má člověk své
zkušenosti... Co stím?! Začaly
jsme společně řešit tenhle pro
pletenec vztahů, vin, ublížeností, chyb a předsudků, ale
cesta skončila, všichni jsme
vystupovali a k žádnému
řešení jsme nedošli. Bohužel.
V české Mladé frontě Dnes z
15. září 1997 jsou dva články o
českých Romech v Kanadě.
Podle jednoho z nich a podle
kanadských úředníků opravdu
hrozí Romům v Čechách
nebezpečí perzekuce a násilí.
Česká republika je v jejich
očích skrytě rasistická země...
Coby občanka tohoto státu se
samozřejmě silně stydím za
takovouto reputaci. Ale copak
je to tak jednoduché? Českým
soudům je právem vytýkáno,
že neřeší případy napadení
romských občanů skiny apod.
Jenže soudy bohužel
dostatečně neřeší ani případy
okrádání občanů Romy, de
molování přidělených bytů,
ničení veřejného majetku atd.
V druhém článku jsou po
psány zkušenosti Romů a s
Romy v Kanadě. A ejhle, na
jednou se zde z úst kanad
ských obyvatel ozývají věty:
"Nejde o nic vážného, ale jsou
tu mezi námi hluboké jazykové
a kulturní bariéry, které
nepůjde lehce překonat. Já

osobně proti nim nic nemám,
ale musí se naučit trochu jinak
chovat." Tuto větu vám ovšem
naprosto upřímně řekne každý
normální obyvatel České re
publiky. Romové žijí ve střední
Evropě, a tedy i na našem
území, již od středověku, a za
tu dobu se bohužel z převážné
části chovat nenaučili. Tedy ne
tak, aby jejich chování, normy
a zvyky nenarážely na zvyky,
normy a chování ostatních.
Třeba bude mít Kanada se
svými bohatými zkušenostmi s
integrací menšin nejrůznějších
druhů lepší výsjedky... Snad
budou pak mít kanadští imi
grační úředníci opravdu právo
na mírně přezíravý tón, s nímž
mluví o skrytém rasismu u nás.
Snad. Přála bych Romům, aby
doopravdy našli svou zemi za
slíbenou, přála bych to i nám,
protože my se bojíme jich a oni
se bojí nás a je skoro nemožné
najít v téhle motanici prvotní
vinu a řešení. Byla bych prostě
jen velmi ráda, kdybych mohla
chodit noční Ostravou či
Brnem beze strachu, kdybych
nemusela držet kabelku pevně
u těla v jakémkoliv větším
shluku lidí, kdybych nemusela
uvažovat o změně bydliště či
trasy, protože tady je to
nebezpečné. A to s plným vě
domím toho, že nejen mezi
Romy jsou lumpi, zloději a
vrazi.

PRAGUE CAKES

I & D MOTORS

REFRIGERATION SERVICES

jemné české
pečivo a zákusky

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

Ledničky, pračky, sušičky, myčky
nádobí a ostatní průmyslové a
domácí spotřebiče.

Ivan Zachar, majitel
199 Moray Street,
South Melbourne

IVO NOVÁK
24 HODINOVÁ SLUŽBA

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

Telefon: 9699 9052

———

VEČERY O
3.10.1997
v 8.00 hodin
Historie Bílá hora - a co
dál?

17.10.1997
v 8.00 hodin
Báječná léta pod
psa aneb Humor v
novější české lite
ratuře

WORLD WISE
TRAVEL
Oznamuje novou adresu.

Suite 3,
1 Leicester Avenue
Glen Waverley 3150
Tel.: 03 9886 8488
Fax: 03 9886 8922
MSW NOMINEES P/L

Přijmeme omítkáře
Znalost práce s Acrilic Textuře.
PPS Tax $ 25 za hodinu.
Union Ticket, BUS,
Redundancy Ticket
Volejte Mirka na tel.:
9583 0492 nebo 018 367 649
Česká parta

N.I.K.

13 Gifford Avenue, Ferntree Gully

MOBILE: 015 369 211
Shop: 9758 8854, Freecall: 1800832367
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW

Tel: 02 371 8877, Fax: 02 371 9635

Česká škola, tábor apod.
Pomalu se končí třetí kolo kurzů češtiny, které se postupně roztáhlo do všech podvečerů týdne.
Každý den se scházím s některými ze svých žáků, ať už s velmi pilnými a statečnými začátečníky, pro
které zdolat nástrahy českých pádů a osob není nic jednoduchého, či s mírně i více pokročilými, které
trápím pro změnu vyjmenovanými slovy, předložkami a předponami, zdvojenými souhláskami a dalšími
taji české gramatiky, ale také povídáním o životech a dílech českých spisovatelů.
A ani děti nezůstaly ušetřeny mého pedagogického úsilí, a tak jsem se donedávna každou středu
setkávala s velmi milou skupinou dětí v Dandenongu, s nimiž jsme si především hráli a pokoušeli se
zdolat zrádná vyjmenovaná slova, číst si kousky z českých pohádek, předvádět si je a povídat si o nich.
Druhá skupina dětí se doposud schází každou sobotu v Národním domě, a protože se pomalu blíží
konec i tohoto kurzu, pokoušíme se společně na závěr připravit malé překvapení pro maminky a tatínky
a všechny naše fanoušky a fanynky. Snad se nám vše podaří...
V následujících měsících listopadu a prosinci bych měla podle domluvy odjet učit do Canberry a do
Sydney, kde se chystají velmi intenzivní krátkodobé kurzy, a v lednu,
pokud vše dobře dopadne, mě a všechny her a léta chtivé děti čekají
Krajanská svépomoc
dětské tábory v Sydney a v Melbourne. Na oba mám vymyšlenu
Děkujeme všem dobrovol
---------------------------------------------------------- :----------- :--------------------níkům, kteří se přihlásili do or
ganizace pro pomoc starším a
nemohoucím občanům. Jsme
velmi mile překvapeni velkým
Ostrov věčného léta, romantických zálivů, zlatých pláži a kokosových palem.
počtem zájemců, kteří chtějí
Je 8 km od Townswilu v severním Queenslandu. Má rozlohu 52 km a je národním
věnovat část svého volného
parkem. Ostrov má všechny služby města, obchody, 15 výborných restaurací, 4
času pomoci našim krajanům.
turistické resorty, golfové a tenisové kurty, plachetnice, procházka panenskou
Setkání dobrovolníků se
přírodou. Je zde zábava pro dospělé i děti.
bude konat
Beachside Palms Holiday Units
v neděli 12. října 1997
7 Esplanáde, Nelly Bay, Magnetic Island.
ve 13 hodin
v Národním domě
Moderní, kompletně vybavené
a jeho programem bude vzá
dvou a jednopokojové byty
jemné seznámení členů,
na pláži Nelly Bay s panora
předání základních informací a
matickým pohledem na moře.
zjištění možností a rozsahu
Sluneční energií
vaší pomoci.
vytápěný bazén.
Současně vyzýváme kra
Na požádání zašleme
jany, kteří potřebují pomoc či
brožury a video.
jakékoliv informace, aby tele
fonovali:
Evě Jahodové - večer
Jednopokojový byt (3 hosté) $ 330 za týden
93
69
61
72, Kamilu Burianovi
Dvoupokojový byt (5 hostů) $ 430 za týden
- 98 07 34 81.
Informace promptně zašle Frank Baychek (Bejček),
Rádi bychom zdůraznili, že
7 Wilberforce Avenue, Rose Bay, NSW 2029.
veškará pomoc je důvěrná a
žádné dotazníky se nevyplňují.
Telefon: (02) 9371 9164
Fax: (02) 9388 2183

C/sw/tf’/w/ ./f/v/r/yy

BOHEMIA CAKES
ČZ ,7l7//Xvz .Yr/ZZ/VVV

nová česká cukrárna
otevřeno denně mimo neděli a pondělí
Shop 18, Mountain Gate Shopping Centre,
Ferntree Gully Road, Ferntree Gully
Telefon: 9758 6100
X

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

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou vítáni
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celotáborovou hru, která by měla motivovat všechny společné činnosti a dovolit nám užít si spoustu
legrace a zábavy.
Protože však těžko jest člověku samotnému a jak učení češtiny, tak především organizování a
vedení dětského tábora jsou činnosti, které potřebují množství nadšených odvážlivců, obracím se na vás
s prosbou o pomoc. Pokud by se našel někdo, kdo by v budoucnu (po mém návratu do České republiky)
měl zájem např. jeden večer v týdnu učit dospělé zájemce češtině, jsem připravena pomoci mu jednak
předáním všech svých zkušeností, příprav a knih, ale i pomalým a postupným zaučením v průběhu
příštího jara. A pokud by se našli zájemci o to být vedoucími dětí či pomocníky v průběhu letošního
dětského tábora, "blbnout" s námi sobě i dětem hlavu, vymýšlet hlouposti a zároveň si užít spoustu
zábavy, budu velmi ráda, ozvete-li se mi co nejdříve na tel. 0411 606 368, případně Pavlovi
Pospíchalovi na tel. 94328246, abychom se mohli všichni včas sejít a domluvit na tom, co nás vlastně
čeká a nemine. Předem všem děkuji a moc se těším na další setkávání.
Petra Rychecká

O azyl v Kanadě požádalo již na tisíc Romů
PRAHA/OTTAWA (pok) - O azyl v Kanadě požádalo letos již téměř tisíc Romů. "Nejvíce, 64, jich přiletělo toto úterý," řekla
Slovu mluvčí české ambasády v Ottawě Nora Jurkovičová. Příliv Romů vzrostl poté, co televize Nova začátkem srpna
odvysílala reportáž nepřímo vybízející k tomu, aby Romové do Kanady emigrovali. "Zatímco k 12. srpnu jich o politický azyl
požádalo 419, nyní je toto číslo více než dvojnásobné a roste každým dnem," uvedla. Rada pro uprchlíky od druhé poloviny
loňského roku, kdy Romové v Kanadě začali žádat o azyl, vyřídila kladně 22 žádostí, naopak jednu zamítla. Desítky lidí však
již svojí žádost stáhly a vrátily se domů. "V kanadských médiích už vypukla diskuse, jestli není zdejší systém azylového řízení
příliš benevolentní," řekl Slovu český konzul v kanadském Montrealu Petr Dokládal. Navíc v příštích dnech chce Rada pro
uprchlíky poslat do republiky svou pracovnici, aby na místě zjistila situaci Romů. V Čechách se máme daleko lépe, říká Rom,
který už Kanadu nechce ani vidět
Jako trpkou zkušenost charakterizuje dvaačtyřicetiletý Jan Bikar svůj třídenní pobyt v Kanadě, kde chtěl jako stovky dalších
Romů z republiky požádat o azyl. "Letěl jsem to obhlídnout, abych mohl ženě a dětem zatelefonovat přileťte za mnou. Teď jim
řeknu, že jsem rád, že jsem to vytrpěl sám," říká Rom.
Do kanadského Toronta přiletěl v úterý po půlnoci se skupinou dalších pětadvaceti Romů. Na letišti hned po příletu požádal
na imigračním oddělení o azyl, kde současně získal adresy několika azylových domů. "Ve čtyři hodiny ráno jsem žádost zrušil.
Taxíkem jsem projel všechny ty lágry a viděl to na vlastní oči," říká Bikar, který se do republiky vrátil včera dopoledne. "Sice
jsme dostali jídlo, ale bylo tam tolik smradu, bordelu a špíny, že jsem to nikdy v životě neviděl," říká Rom. "Kdybych chtěl,
tak by mě tam nechali. Kanadské úřady se chovaly velice korektně," dodává.
Své zkušenosti ale nelituje. "Vyzkoušel jsem to a jsem rád, že jsem neutratil daleko víc peněz. S ženou jsme počítali, že nás
cesta do Kanady přijde na dvě stě tisíc," tvrdí muž, který za čtyřdenní výlet do Kanady dal pětadvacet tisíc korun. Hlavní
důvod, proč chtěl do Kanady, bylo podle něj, že již tři roky nemůže sehnat práci. "Pracovat chci, nejen stále čekat na podporu.
V Čechách jsem práci kvůli své pleti nedostal. Úřad práce mi ji sehnal, ale jak někdo viděl, že jsem Rom, hned mně vyhodil,"
říká Bikar. Aby mohl odjet do Kanady, prodal svůj dům, kde žil se ženou a šesti dětmi. Rodina nyní bydlí u příbuzných. "Teď
budu muset sehnat nové bydlení. Ještě že jsem tam jel sám a tak nám většina peněz za dům zbyla," říká Bikar, který by chtěl
nyní všechny Romy varovat, aby jako on neskočili na lacinou vábničku. "Romové, kteří jsou nyní v Kanadě, rozprodali doma
svůj majetek a nemají se kam vrátit. Pláčou - viděl jsem to na vlastní oči - ale stydí se to přiznat," dodává.
Bikar soudí, že za celým exodem Romů do Kanady, který začal po reportáži televize Nova, je špinavá propaganda. "Ta re
portáž, která tvrdila, že Kanada je ráj pro Romy, byla objednána, aby se nás tady zbavili. Ta cikánka, která v televizi lákala
všechny Romy do Kanady, už je dávno doma v Ostravě," říká Rom. "Ukazovali například mrakodrapy, ale ty tam nejsou nikde
vidět. Všichni bydlí v bungalovech. Já jsem nikomu nevěřil a jel jsem se sám přesvědčit. Další stovky Romů ale rozprodávají
dál svůj majetek a chtějí tam odjet,"
dodává Bikar.
Marek POKORNÝ
Svobodné slovo

SUPER SPECIAL

Z Prahy do Austrálie

Bohemia /J
1ŘÁ VEL

Od AUD 1,750.
Odlety
do 30. listopadu.

Eva Jančíková a Jiří Sedláček
1A PALMERSTON GVE. OAKLEIGH 3166
Tel: 03 9564 7679, Fax: 03 9564 7752,
AH: 03 9801 2796.

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

Komerční Ing. M. Váňa nabízí
účetní a daňové služby
v Melbourne a okolí.
BH: 9841 8998
AH: 9428 8524
FAX: 9841 8853
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Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.

POZVÁNKA
Československá obec legionářská v zahr., jednota Victoria se sídlem v Melbourne zve celou
krajanskou veřejnost na vzpomínkové setkání při příležitosti
79. výročí založení první demokratické Československé republiky.
v neděli 26. října 1997 v 11 hod dopoledne.
Při této příležitosti bude vztyčena československá vlajka a položen věnec
u Shrine of Remembrance na počest padlým hrdinům první a druhé světové války,
obětem nacistické okupace a komunistického režimu. Národní kroje jsou vítány.
Slavnost bude pokračovat slavnostním obědem a kulturním programem
v Národním domě, 497 Queensberry Street, North Melbourne.
Těšíme se na vaši účast
Výbor Čsl obce legionářské v zahraničí,
jednota Victoria

Rasisté nejsme, ale cikáni ať se odstěhují do Kanady
Milovníci Haškova Švejka si musí mnout ruce škodolibou radostí. Švejk byl ještě dříve, než ho Hašek pojmeno
val, a bude až navěky všudypřítomný geniální výsměch naší důstojnosti a pokrytectví.

Rasismus a xenofóbie nás už zase všechny straší v každodenní realitě i ve snech. Doby, kdy právo soudce
Lynche a starostovi puštění psi byli jediným uznaným právem, jsou už pryč. Přece jen různé a v samých
principech demokracie potenciálně přítomné mechanismy nás civilizovaly natolik, že dokážeme své antipatie
přinejmenším skrývat. Země, které nežily tak dlouhá léta v tak neprodyšné izolaci jako my, prostě lidi jiné barvy
pleti, a jiné kultury asimilovaly. Umožnily začlenění do svých společenských struktur a ty, kteří tento proces
přizpůsobení se a respektování daných zákonů odmítli, vytěsňují na samý okraj fungující společnosti. Naše slo
vanská holubicí povaha ve svém nezměrném pokrytectví nám dovoluje držet v kapse palce skinům a tvářit se
dotčeně, když nás nějaké komise OSN či jiných dalších organizací obviňují z nedodržování lidských práv.
To jsou skutečnosti. Ale kde je problém? Žít v blízkosti některých lidí je nepochybně doslova martýrium. A je
úplně jedno, jakou mají barvu pleti. Ale Romové jsou odlišní a jsou prostě hodně vidět. Nepochybně procento je
jich podílu na páchání trestných činů je vyšší, alespoň to zjevné. Ale pokud si prostě už jednou nezvykneme, že
nejde o barvu pleti, náboženské vyznání nebo názor, že před zákonem jsme si všichni rovni a rovným dílem
musíme nést odpovědnost za své činy, budeme žít stále s prstem na spoušti velmi nebezpečné zbraně. Jestliže
kradl Rom, musí stát před zákonem stejně jako každý občan. A odvolávání se na lidská práva mu musí být houby
platné. Bude-li trestáno více Romů než jiných občanů, lze z toho odvodit pouze to, že zákon trestá ty, kteří se
provinili. Nic víc! Rom a každý, kdo je právoplatně občanem této republiky,
| je především občanem - na ničem jiném nesmí záležet - a musí dodržovat
její platné zákony. Státní aparát není volen proto, aby předváděl osobní
Jsem sám, už mně není 50, přemety klasických bojů o moc, ale aby řídil zemi ve jménu demokratick
ých zákonů. Ale nejen ve jménu jejich občas křehké litery, ale s hlubokým
ale ještě ne 60.
vědomím mravní odpovědnosti. Zvýšené počty policistů tomu napomohou
Hledám někoho, pro koho
jen částečně. Jediné řešení, předpokládající dlouhou a trpělivou práci, je v
bych žil, a koho bych měl
působení na změnu klimatu ve společnosti. Tato odpovědnost platí pro
prezidenta stejně jako pro bezdomovce
rád v té poslední třetině
a netýká se jenom rasismu. Rozdíl
života.
může být jen v tom, jak ji kdo vezme
Rostislav Blažek, 36 Elsie vážně. Svobodné slovo 12/8/97

SEZNÁMENÍ

Street,
Boronia 3155, Melbourne

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

V. Ambrož
Tel: 9715 1116

Vyučujeme
hře na klavír

IBM

děti od pěti let i dospělé.

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.

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.

Vladimír Kolář
S 9836 0440
Mobile: 015 318 152

Marie Baumová, tel:
9562 1148
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Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní
dům otevřen. Více než 4000 knih na vybrání. Po přečtení vralte!

10. října:

srpen 1397

Předfilm: Habsburkové, dokument
Hlavní film: Božská Ema

Dary na Sokolský list:
E. Zlatý
B. Vondřejc
J. Vondřejc
F. Beneš
M. Vaňková
J. Erbenová
J. a J. Maier
S. Melicharová
M. Hemala
M. Kruntorád
M. Dvořák
I. Peřích
V. Vondrášek
L. Česlar
H. Lee
J. Horáková
H. Low
Z. Křepelková
F. Příhoda
L. Barabášová
M. Kopecký
V. Mik
V. Markovec
J. Klimeš
V. Haninger
J. Očenášková-Kimla
V. Fryš
M. Nageli
G. Faška
E. Batty
J. Zeleniček
MZV ČR
E. J. a Z. Hafner
S. a V. Černý
B. Váňa
R. Žežulová
Anonym
Dary na Národní
dům:
F. Šustr
M. Černá
J. Horáková

20
5
12
4
2
4
27
7
26
42
50
30
20
20
25
15
20
10
50
20
10
30
30
20
20
12
20
10
15
35
20
2000
25
20
50
4
15
100
20
15

24. října:
Hlavní film: Švejk I. a II. díl
Začátek've 20:00, vstupné 2,-

Lehká večeře k dostání v horním sále.
Tamtéž pro nekultúrni
šach,hraní karet nebo kulečník.
Ing. A. Pichler
F. Beneš
M. Kopecký
V. Markovec
V. Fryš
F. Váňa
Dary na záplavy:
L. Nováková
J. Titchener a E. Schlee
Your Family Doctor
J. Horáková
J. Skálová
V. Procházka
K. a B. Burian
M. Kopecký
M. Horáčková
V. Haninger
ADD Engineering
G. V. Pavlíček
M.K. a M. Novák
S. a J. Štrupl

50
20
10
20
20
55

12
100
200
30
100
200
100
10
50
80
100
30
20
50

NOVÝ VÝBOR
SOKOL MELBOURNE INC.
Na Valné hromadě 24. srpna
byli zvoleni na rok 1997/98
tito členové:
Starosta
Pavel Pospíchal

9432 8246

místostarosta
Vladimír Kapusta

9859 5787

pokladník
Zdeněk Silavecký

9579 4627

jednatelka
Eva Jahodová

9369 6172

František Říha

9557 6571

Jiří Staněk

9873 2401

Karel Konvičný

9469 4421

S prací pro krajanskou komu
nitu pokračují bývalí členové
Všem dárcům mnohokrát děku
výboru J. Kollárová, J. Křepčík,
jeme.
J. Skálová, Zorka Kŕčová a Ing.
J. Kollárová.
J. Hlávka.
Nový výbor těmto členům
zvlášť děkuje za obětavost, čas a
námahu, kterou krajanské komu
nitě nezištně poskytnuli a stále
poskytují.
Výbor Sokol Melbourne

K vart

Vácíavshá zábava
v sobotu 4. října v žfárodním domé.
žíraje- Studio 4, večeře v horním sáíe,
vaří ždíía ž^runtorad bohatá tomboía

Vstupné $10
Informace, bubiování na teb:
9744 1691 nebo 9452 8246
Vydává SOKOL MELBOURNE INC.
497 Queensberry Street, North Melboume 3051, Tel: 9329 9922, Fax: 94328245
Technická spolupráce V. Weinzettel 9579 2216. Tiskne COX PRESS 9429 5914
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497 Queensberry Street
North
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