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Je to pravda odvěká,
Doktor Vlach vždycky říká, že
nejtrestuhodnější
formou
roztržitosti je, když se lidé za
pomínají radovat ze života.
Když přijímají královské dary
osudu s přesvědčením, že je to
samozřejmé.
Probudí-li se
člověk ráno zdráv a svěží v
čisté posteli s vědomím, že za
chvíli dostane teplou snídani, je
to pádný důvod k tomu, aby
vstal a aby zazpíval píseň díků
nebo napsal oslavnou báseň na
krásu života.
Prožíváme-li delší dobu idylu,
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SOKOLSKÝ LIST
SOKOL MELBOURNE
497 QUEENSBERRY ST.,
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051

tvrdí doktor Vlach, přestaneme
ji vnímat, a osud by nám
prokázal neocenitelnou službu,
kdyby nás popadl za límec a
vyhodil dočasně na mráz. Pak
bychom nevzpomínali na to, že
kamna trochu kouřila, nýbrž na
to, že hřála. A na to, že bylo
koneckonců v naší moci, aby
jenom hřála...
Potud citát ze Saturnina, pro
některé z nás knihy knih, nap
sané
před
dávnými
lety
Zdeňkem Jirotkou? Vzpomněl
jsem si na tuto pasáž, když
jsme v devadesátém druhém
roce otevírali Národní dům po
renovaci. Byli jsme tehdy na
naši práci patřičně pyšní. Vždyť
jsme od krajanů vybrali 40 tisíc
dolarů a 125 dobrovolníků
změnilo dřívější Sokolovnu na
Národní dům Čechů a Slováků,
za který se nikdo nemusel sty
dět. První člověk, který tehdy
do přestavěného a čistě vy
malovaného domu přišel, si
stoupl doprostřed prázdného
sálu, tleskl a prohlásil: „akustika
tady není“. Podobně, první kdo
přistihl omítkáře v plné práci a
viděl náznak nové fasády
prohlásil, že na zemi je hrozný
„bordel“. Z nějakého nepocho
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ZAHRANIČÍ - cestování po Americe, Evropě,
Asii a Tichomoří nebo kolem světa
AUSTRÁLIE - letenky po celé Austrálii
UBYTOVÁNÍ - zajištění míst v mezinárodních

pitelného důvodu nedokážeme
pochválit věci pozitivní. Je
skutečně jenom na nás, aby
chom se radovali i z malých
úspěchů a nevyhledávali ne
dostatky většinou malicherné.

Že šaty dělaj člověka...
A nejen člověka. Po úpravách
vnitřku
budovy
Národního
domu jsme přikročili k opravám
vnějšku. Byl už nejvyšší čas.
Betonové překlady trpěly tím,
čemu odborníci říkají „rakovina
betonu“.
Na
vysvětlenou:
vlhkost působí korozi železa,
které pak nabývá na objemu a
trhá beton, v kterém železo za
puštěné. Způsobuje to popras
kání a následné opadávání
kusů betonu. Nejen beton, ale i
zbytek průčelí začínal vypadat
jako ze „sekáče“ t.j. v moderní
češtině název obchodu se
zbožím z druhé ruky. Návrh
architekta a člena výboru
Sokola Vlada Kapusty na novou
fasádu byl přijat obecním úřa
dem
City of Melboume.
Očistění domu a opravu betonu
provedla firma Vertitech v je
jímž čele je Honza Úlehla.
NSW Nominees, t.j. Mirek
Warmuž a jeho spolupracov-

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

Pomůžeme při jednání s přistěhovaleckými úřady. Překládáme do několika jazyků.
Volejte Margaret Nagy. Mluvíme slovensky nebo česky.
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níci, nahodili nový povrch.
Ruda Říčánek, přes jeho firmu
Betona Corporation, obstaral
pojízdné zvedací platformy. O
závěrečné dokrášlení budovy
se se svým štětcem postaral
Květoš Hájek. Tomu všemu
asistoval a o přísun horké kávy
se staral další člen Sokola, Alex
Gray. Písmomalíř krajan mezi
námi není, nebo se nám ho
nepodařilo najít. Proto vývěsní
štít Národního domu je udělán
australskou firmou. Všem, kteří
se na renovaci podíleli děku
jeme. Zvláštní dík patří těm,
kteří poskytli svou
práci
zdarma.
Na tomto místě by se hodila
fotografie. Vzhledem k tomu,
že Kvart vidí vše černobíle,
bude lépe, příjdete-li se podívat
sami. V neděli 31. května se
bude v našem sousedství s
velkou slávou znovuotevírat
renovovaná radnice North Mel
bourne, od nynějška jedno z
melbournských sídel umění.
Queensberry Street bude uza
vřena a náš Národní dům se
připojí otevřenými dveřmi pro
všechny.
Navštivte nás - bude se vám
líbit.
Pavel Pospíchal

STAMPS & COINS

adace Přátelé Austrálie
(Praha 10, Sámova 27)
připravuje expozice dokumen
tující českou spolupráci s
velkými australskými projekty.
Bude to jednak výstava téma
ticky zaměřená na stavbu
přehrad a vodních elektráren ve
Sněžných horách a potom vý
stava věnovaná architektuře
Opery v Sydney a jejímu
uměleckému provozu. Nadace
uvítá jakoukoliv spolupráci, ze
jména zapůjčení fotografické a
jiné dokumentace.
. Urban, žijící v Anconě u
Alexandry, věnoval soubor
české, německé a ánglické li
teratury knihovně Ústavu pro
současné dějiny v Praze. Jsou
to publikace pojednávající o
česko-německé problematice,
zejména té, která vznikla po
odsunu Němců v roce 1945.

N

N

A

Peter Strich

MYER STORE.^th Floor, 295 Lonsdale St.

tel: 03 9661 2945
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kciová společnost Škoda
Auto chce v tomto roce
dosáhnout zisku přes 2,8 mi
liardy Kč při obratu 115 miliard
korun. Vloni vyrobila Škodovka
357 tisíc automobilů, což je
více než 35 procentní nárůst
proti roku 1966. Vozy Škoda
jsou vyváženy do 76 zemí, stále
ale čekáme na dlouho slibo
vaný import Octavií do Aus
trálie.
edávno jsme slyšeli v Mel
bourne
pianistu
Ivana
Moravce v křišťálovém podání
Mozartova klavírního koncertu.
Na sobotu 20. června je ozná
mený koncert (Meat Markét
Craft Centre, Courtney St.,
North Melbourne) s výjimeč
ným programem, Janáčkova
sonáta pro housle a klavír a v
Austrálii snad ještě neslyšené
Janáčkovy skladby pro smíšený
sbor - Potulný šílenec, Vítaj
Janíčku a Bože dálný. Dále
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ODTUD A ODJINUD

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

• MU Dr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz

RINGWOOD
Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.

S

9873 3016

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

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

Tel: 03 9654 4755, Fax: 03 9654 4788
bude
zastoupená
polská
hudební kultura skladbami
Goreckého a Pendreckého a z
maďarské hudby uslyšíme díla
Bartókova a Ligetiho.
rahu nedávno navštívil brit
ský občan Nicolas Winton,
dnes devedesátiletý. Pomáhal
Britskému výboru pro uprchlíky
z Československa na konci
třicátých let dopravit z Prahy do
Švédska a Anglie děti nacisty
ohrožených rodin. Zachránil
životy 664 dětí, asi se 120 z
nich je dosud ve stálém styku.
íte, co znamená zkratka
NESB ? Při organizaci
zvané "The Conference for
Older Australians" byla usta
novena sekce "The Aged Care
NESB - Non English Speaking
Background - Steering Committee, G.P.O. Box 9848, Canberra ACT 2601.
české rozpolcenosti svěd
čí zpráva z obce Velká
Hleďsebe na Chebsku, tam
český restituent prodal poze
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mek dnes občanu ČR C.A.
Waldsteinovi, který tam za
mýšlí postavit rodinné domky.
To vyvolalo bouři odporu
českých šovinistů, kteří pro
samé vlastenectví se nenaučili
ani českou gramatiku při psaní
protestních .dopisů. starostovi
obce. Kromě jiného mu větši
nou anonymně spílají do
německých zaprodanců. Pa
náčkování před markou se zřej
mě neodsuzuje, projíždíme-li
republikou často vidíme českou
rukou vyvěšené tabulky "Zimmer frei", vilky proměněné v
penziony pro německé turisty
apod. Podle mého soudu se
odnárodní jen ten, kdo se
odnárodnit Chce. ’
a pultech melbournských
knihkupectví se objevilo ně
kolik zajímavých knih. Dvě jsou
přeloženy z češtiny, je to The
Ultimate Fantasy Ivana Klímy,
nakl. Granta, $25. Komunisty
pronásledovaný evangelický
duchovní byl vystěhován do
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odlehlého moravského městeč
ka, kde ale po roce 1989
zůstává i se svou příkladně
žijící manželkou a třemi dětmi.
Jako duchovní vůdce je od
danou kongregací oblíben. Na
scénu pak přichází znuděná a
krásná manželka místního ar
chitekta a již si můžete
domyslet, jak se děj vyvíjí. I
protestantský farář může být
nevěrný, což ovšem vede k
velkému morálnímu dilematu.
Pinguin vydal deset povídek
Josefa Škvoreckého s titulem
Headed for the Blues, $23, a
jako v jazzové improvizaci se
dočkáte náhlých a neočeká
vaných psycholigických zvratů
typických pro autora, černého
humoru, reflexe na svobodný
život a konfrontace mezi bolše
vickou minulostí a dneškem.
D M. Thomas napsal velmi in
formativní a provokující živo
topis
nazvaný
Alexander
Solzhenicyn - A Century in his
Life. Když máte v oblibě dobro-

Do Prahy
Airbusem A 310
Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu plus jedna domácí
letenka

nejsrdečnější V
letecká
společnost V

T

¥

Další informace obdržíte u Vašeho travei |
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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družné čtení, pak sáhněte po
románu Davida Brierley On
Leaving a Prague Window,
nakl. Warnel Books.
pražském časopisu věno
vaném péči o zdravé tělo
jsem narazil na celostránkový
inzerát firmy Australian Bodycare v Prachaticích, doporučuje
"Tea Tree Oiľ téměř na
všechny
neduhy
začínaje
záněty dásní a konče kožními
plísněmi. Zajímavé je tvrzení,
že tento všehoj se získává des
tilací čajovníku pěstovaného na
australských plantážích.
merický kosmonaut John
Blaha ztrávil 128 dní na
ruské orbitální družici Mir. V
dubnu přijel do Prahy, kde před
nášel o svých pěti cestách rake
toplánem a pak se zúčastnil
oslav stého založení hvězdárny
v Ondřejově.
a Jižním ostrově Nového
Zélandu zahynul nedávno
dvacetiletý český horolezec z
Frenštátu pod Radhoštěm. Zřítil
se z výšky 700 metrů na hoře
Mount Cook, jeho český
společník utrpěl šok a 17 hodin
čekal na evakuaci vrtulníkem
neschopen sestupu. V této
oblasti přišlo o život za posled
ních 85 let 17 lidí, čtyři zmizeli
beze stopy. Frenštátský horo
lezec byl již druhý Čech, který
tam zahynul.

V

A

N

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

Tel: 06 290 1386, Fax: 06 290 0006
áš špión hlásí, jak česká
lidová tvořivost reaguje na
blížící se volby v ČR. Na
pražských nárožích se objevily
nápisy VOLI VOLÍ VOLY.
ozvěděli jsme se, že v Syd
ney existuje t.zv. Soukup
Foundation,která -umožňuje
jednoroční pobyty v Austrálii
vybraným absoloventům hote
lové školy v Mariánských
Lázních, jednak aby poznali
řízení zdejšího pohostinství a
turistického ruchu a jednak aby
zdokonalí svou znalost an
gličtiny a zejména oborovou
terminologii.
anáčkova opera v Brně nastu
dovala dílo G. Donizettiho
Lucia di La'mmernToor jako
připomínku ke 150.výročí skla
datelova úmrtí. Tato opera
nebyla v Brně provozována sto
let zřejmě pro obtížnost hlavní
sopránové role, kterou získala
světovou pověst Australanka
Joan Sutherland. Newyorská
Metropolitní opera nyní uvádí
Wagnerova Lohengrina s Evou
Urbanovou v hlavní roli. Po
premiéře jí přišli gratulovat k
neobyčejnému úspěchu, kromě
jiných i Plácido Domingo a
Miloš Forman. Urbanová bude
brzo zpívat Fibichovu Šárku ve
Vídni a na konci jarní evropské
sezóny v Janáčkově Glagolské
mši v Liverpoolu.
^eské noviny píší, že v Aus
trálii je v prodeji americké
sladidlo šestsetkrát sladší než
cukr a které neobsahuje žádné
kalorie
a
lidským
tělem
prochází bez trávení. "Sucralosa" se vyrábí z cukru a také

tak vypadá a chutná. Čeští
konzumenti si prozatím život
tak osladit nemohou.
ásník a grafik Bohuslav
Reynek (1892-1972) žijící na
Českomoravské vysočině byl
bolševiky totálně umlčen, jeho
dílo bylo publikováno v semizdatu,exilu a potom po roce
1989. Na pařížském knižním
veletrhu Salon du livre se nyní
objevila kniha Sylvie Germainové o domě v Petrkově, kde
Reynek žil. Kniha vyšla v edici
Maisons ďécrivains (Domy
spisovatelů) u nakladatele
Christiana Pirota. V této edici
vyšly publikace pojednávající o
domech slavných spisovatelů
jako Proust, Balzac nebo Hugo.
Reynkova osobnost se tak za
řazuje mezi tyto velikány,
právem sem patří. Kniha se
jmenuje Bohuslav Reynek a
Petrkov (Un nomade en sa demeure). Pro zajímavost dodá
vám, že Sylvie Germainová v
letech 1986-1993 žila v Praze a
z toto pobytu vytěžila další tři
knihy, nejznámější je její román
Le Livre des Nuits, za který
obdržela šest literárních cen,
česky vyšel v nakl. Dauphin v
roce 1997 pod titulem Kniha
nocí.
Sasku se nyní šíří infor
mace, že část legendární
Jantarové komnaty, uloupené
za války nacisty z Carského
sela, se má nacházet na území
České republiky poblíže Hory
Svaté Kateřiny v Krušnohoří.
Jde o skvost, který daroval

Advokátní
kancelář

Oznamuje novou adresu.
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Luboš KALLA
umělecký kovář
260 Haddon Road

BALLARAT 3351
Tel:03 5342 8898
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.

M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 3000
Tel: 03 9629 6196,
Fax 03 9629 1311
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WORLD WISE
TRAVEL
Suite 3,
1 Leicester Avenue
Glen Waverley 3150

Tel.: 03 9886 8988
Fax: 03 9886 8922

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

Tel: 06 290 1516, Fax: 06 290 1755
pruský král Bedřich Vilém I.
ruskému caru Petru Velikému.
Koncem války mělo být za
vezeno několik vojenských
transportů do opuštěných rud
ných štol v okolí
zmíněné
obce, které pak byly zavaleny
výbušninou. Komnata je usi
lovně hledána již půl století.
Vloni byla zabavena v severoněmeckých Brémách mozai
ka o rozměrech 55x70 cm,
kterou se snažili tři pachatelé
prodat za dva a půl milionu
amerických dolarů, pocházela z
Jantarové komnaty. Odborníci
ji označují za osmý div světa,
do Ruska se dostala v roce
1775.
ž pojedete na Filipíny, navš
tivte manilskou katedrálu a
pomodlete se k Pražskému
Jezulátku. Voskovou repliku
tam začátkem tohoto roku
dovezl biskup František Lobkowicz a věnoval ji kardinálu
Sinoví. Předání se uskutečnilo
v rámci Českých dnů, Filipínci
si současně mohli prohlédnout
"šatník" Pražského Jezulátka,
výstava byla spojena s výkla
dem o vzniku a rozšíření úcty k
tomuto symbolu dětství Ježíše
Krista. Soška byla vytvořena v
16. století ve Španělsku a
pražským bosým karmelitánům
ji darovala paní Polyxena z
Lobkowicz. Ročně navštíví
Prahu kolem 40 tisíc Filipinců,
aby zavítali do chrámu Panny
Marie Vítězné na Malé Straně,
kde je originál sošky vystaven.
IP.
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Ještě k české škole
- dopis rodiče
O době masarykovské toho moc nevím. Ve škole nás o tom nic
neučili, moje maminka ale měla ustálené pořekadlo, které údajně
přišlo do oběhu od prvního českého prezidenta: "kolik řečí znáš, to
likrát jsi člověkem!"
To ve mně zůstalo a v tom duchu jsem vedla i naše děti. Syn
Pavel byl jedním z prvních, kteří měli maturitu z češtiny na Uni
High. Ale základem byla česká škola vedená p. Ottou, pí.
Šustkovou a pí. Jahůdkovou v Sokole. Škola ale zanikla z toho či
onoho důvodu a mě mrzelo, že naše dvě dcery nemají tu samou
možnost. Nebe vyslyšelo asi moje modlitby a - aleluja! - škola,
neboli kurzy, vloni začaly!
Zásluhou vedení Sokola byla z České republiky vyslána a českou
vládou placena učitelka sl. Petra (jak všichni víte), která nesmírně
obětavě a svědomitě učí naše děti i dospělé. A tak se historie
opakuje. Lada chodí do LOTE, kde ji k VCE připravuje pí. Stará, a
obě chodí do Sokola do kurzu, kde vlastně dostávají základy gra
matiky. A jak všichni víme, každý bod v dnešní bitce o místa jak na
vysokoškolské vzdělání, tak i zaměstnání, je vítaný. Už jen z toho
důvodu je škoda, že více lidí neslyšelo o tom masarykovském
pořekadle a nevyužilo toho gesta české vlády, které bylo z nebe
spadlé!
Mohu za sebe říct jen to, že co jsem se v životě naučila, jsem
dříve nebo později použila. V době hlubokého komunismu, kdy
nebyla vůbec žádná naděje do republiky jet, jsem válčila, pod
plácela, vyhrožovala a používala všech dostupných, dovolených i
nedovolených lstí a triků, abych syna přesvědčila, že to má CENU
se učit i jazyky, které nepřinesou nic (jak si myslel) užitečného.
Dnes je už osmý rok v Praze, kde má s partnerem podnik, a už
jsem i slyšela: "Mámo, děkuji, že jsi mě k češtině dofackovala!"
Jsem hluboce vděčná sl. Petře i pí. Šustkové za organizaci a ve
dení českých kurzů a urguji vás, vážení rodiče, přesvědčit sebe i
děti, že "dělat" češtinu stojí za to (nejen z pocitů "vlasteneckých",
ale i "vypočítavých"), a že těch 10 bodů za jazyk (LOTE) může
udělat právě ten rozdíl, aby se děťátko dostalo, kam jeho dušička
touží. Kurzy pojedou dále a máme snad i naději, že se vláda ČR
znova rozhodne vyslat sem učitele. Ale i tak se zdá, že jsou mezi
domorodci obětaví a schopní učitelé, kteří kurzy povedou.
Ještě jednou, Petro, moc děkuji za sebe a věřím, že i za ostatní,
za to, co jsi pro zdejší českou společnost udělala, za pokroky v té
naší mateřštině, které moje holky udělaly. Bez tebe to bude
smutné! (To zní jako nekrolog!!!)
Táňa Kučerová

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

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

Po uplynutí smlouvy o působení pedagoga v Austrálii, poslal Sokol Melbourne lne. dopis na Minister
stvo školství a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Zde je v plném znění. PP

Věc:
Působení učitelky slečny Petry Rychecké v Austrálii.
Na základě dohody mezi Odborem krajanských a nevládních styků Ministerstva zahraničních
věcí ČR, Ministerstvem školství ČR a Sokolem Melbourne lne. byla slečna Rychecká v lednu 1997 vys
lána do Austrálie za účelem vyučování českého jazyka a propagace české kultury mezi krajanskými
menšinami v Austrálii.
Slečna Rychecká působila 16 měsíců v Melbourne s výjimkou 6 týdnů, kdy vyučovala češtinu v
Sydney.
Za svého pobytu se s. Rychecká zúčastnila dvou táborů v přírodě pro děti a mládež. Každého
tábora se zúčastnilo více než padesát dětí českého nebo slovenského původu, dohromady s několika
jedinci australského a německého původu. První tábor začal druhý den po příjezdu sl. Rychecké.
Slečna Rychecká se na něm teprve seznamovala s australskými podmínkami. Tábor proběhl ke
všeobecné spokojenosti přesto, že několik dní přesahovala teplota 40°C a v blízkosti tábora vypukly
lesní požáry, jejichž postup byl zastaven pouhé 2 km od stanů. Druhý tábor probíhal v příznivějších
podmínkách s bohatší programovou náplní. Každý den byl věnován jedné epoše české minulosti. Je
den den jste mohli potkat kněžnu Libuši, jiný lovce mamutů nebo Sokoly v době obrození. Účastníci
tábora vytvořili na rozloze 10 m2 plastickou mapu.Prahy s,budovami vystřiženými z lepenky. Hradčany,
Karlův most, Vltava, Národní divadlo atd. pak byly několik týdnů vystaveny v Národním domě
Čeština se v Národním domě vyučuje s kratšími nebo delšími přestávkami posledních dvacet
let. Vyučování je vedené nadšenými amatéry. Profesionalismus slečny Rychecké měl od samého za
čátku vliv na kvalitu výuky. Oblíbenost kurzů se odrazila v stále vzrůstajícím počtu zájemců. Kurzy se
konají čtyřikrát týdně s až patnácti studenty ve věku 6-60 let v každém kurzu. Děti se učily nejen
jazyku. Českou kulturu jim přiblížila výroba loutek, s kterými pak nastudovaly krátkou divadelní hru.
Slečna Rychecká získala několik spolupracovníků , kteří budou pokračovat s vyučováním českého a
od června i slovenského jazyka.
Každý druhý pátek pořádala Petra Rychecká Večery o ... Vždy velmi dobře připravený materiál
zaujal značný počet krajanů. Témata večerů se střídala mezi kulturou a historií. Program byl doplňován
promítáním videa nebo zvukového záznamu, čímž dostal spád a získal na zajímavosti.
Příspěvky sl. Rychecké do českého měsíčníku Melbournský Kvart jsou vyhledávaným pohle
dem na českou současnost v Austrálii i ve vlasti.
Slečna Rychecká se stala členem krajanské komunity. Je oblíbená nejen pro svůj profesionalis
mus, ale i pro své povahové vlastnosti.
Pobyt slečny Rychecké v Austrálii všeobecně obohatil krajanský život. Její průkopnická práce v
prostředí, na něž nemohla být připravena, zaslouží nejvyššího ocenění. Doufám, že zkušenosti slečny
Rychecké budou využity k dalšímu rozšíření spolupráce a porozumění mezi krajanskými komunitami ve

MClßOURNC 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.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - HYMANS SOLICITORS
We provide a full range of professional legal advice.
We are prompt, efficient and
have a genuine interest in the welfare of our client.
*
*
*
*
*
*

Conveyacing - fixed price
Financing and Mortgages
Company and Business Law
Family Law
Wills and Probates
Transport Accident

*
*
*
*
*
*

Tax Planning
Workcare
Personal Injury
Crimes Compensation
Hearing Loss
Litigation

První porada zdarma
Česky mluvící právnička - Petra Moravek

Suite 31, 3rd floor
88-90 Walker Street
Dandenong 3175

Telephone: 9793 7676
Facsimile: 9793 7585
Mobile: 019 420 738

Vysílání slovenského rozhlasu každou neděli v 22:00 na 93.1 FM
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světě a Českou republikou. Pokud program České vlády o vysílání učitelů do krajanských komunit je
stále v platnosti, rádi bychom se opět zúčastnili.
Závěrem chci poděkovat panu generálnímu konzulovi J. Sládkovi za počáteční pomoc při
uskutečňování tohoto projektu, panu B. Hynkovi z OKNS za jeho neobyčejnou ochotu a Ministerstvu
školství za poskytnutí služeb výtečného pedagoga.
Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší další práci.
Pavel Pospíchal, starosta, Sokol Melbourne lne.

Pokračování kurzů - Od začátku května budou pokračovat tyto kurzy:
- úterní pro pokročilé - zřejmě s čtením, psaním, procvičováním gramatiky a konverzací, vyučovaný
Alenou Balcarovou, od 6.15 do 8.15 hod. večer
- úterní pro začátečníky a velmi mírně pokročilé - základy jazyka, důležité situace a fráze, vyučo
vaný Zuzanou Vasitch, od 7.00 do 9.00 hod. večer
- sobotní pro děti - od začátečníků po pokročilé, dělený zřejmě do dvou stupňů a vyučovaný Vlastou
Šustkovou, Zuzanou Vasitch, Janou Harris a dalšími.
Začíná 6.6.1998 v 11.00 do 13.00 hod.
Všechny tyto kurzy probíhají v Národním domě na Queensberry St. v Nth. Melbourne a jejich cena je
60,- S za 10 lekcí. Pro zájemce je v úterý možná i večeře v ceně $ 8,-.
Navíc i nadále bude pokračovat práce Vlasty Šustkové, která bude každé úterý vyučovat češtinu pro
začátečníky ve svém domě v Mount Waverley a s novými učitelkami bude spolupracovat. Informace o
tomto kurzu na čísle 0411 229 309.
Nabízíme také kurz slovenštiny pro začátečníky i pokročilé, který by byl vyučován Janou Harris na
základě domluvy se zájemci od června.
Rádi bychom ovšem věděli, zda budete mít opravdu zájem o sobotní kurzy pro děti, protože při nízkém
počtu dětí je nemožné tento kurz otevírat. Jeho poslední běh, vyučovaný Petrou Rycheckou, navštěvo
valo deset dětí ve věku od 6 do 13 let, které byly rozděleny na dvě skupiny a kromě češtiny se věno
valy také malování a výrobě loutek, s nimiž nakonec sehrály kratičké představení. Pokud tedy budete
mít zájem o to, aby vaše děti se hravou formou učily o sobotách češtině, volejte prosím nové organizátorce české školy Janě Harris na 9818 5806.
--------------------------------------------------- --------------------------------------■--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Olšance „nadržují“ Sokolům
Ředitele hotelu Olšanka v Praze ing. Jiřího Opichala zaujal článek ve Večerníku Praha o Sokolu Mel
bourne. „Dovedu si představit, co práce dalo sokolům v Melbourne vybudování jejich střediska, a vím,
že ne dost se oceňuje pomoc, kterou poskytovali tamní členové v dobách těžkých pro republiku. Proto
bych chtěl členy Sokola, kteří přijedou s rodinami do Prahy, alespň maličko ocenit. V hotelu, jehož jsem
ředitelem, budeme australským sokolům poskytovat zvláštní slevu, která bude pochopitelně narůstat v
době, kdy hotel není plně vytížen. Jen připomínám, že hotel leží na Olšanském náměstí 5 minut tram
vají od centra, má k dispozici bazén, saunu a veškeré zařízení. Neberte prosím moje slova jako inzerát, i
ale jako můj zvláštní projev úcty k tomu, co jste dokázali, protože sleva bude mimořádná, určená pouze
vám.“
Pokud byste se chtěli s námi spojit, učiňte tak, prosím, na telefonní číslo 4202 6709 2317, a udejte,
prosím, že jste ze Sokola Melbourne.
Ing Jiří Opichal, ředitel
I

N.I.K.

PRAGUE CAKES

REFRIGERATION SERVICES

jemné české
pečivo a zákusky

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

Otevřeno denně
od 8.30 do 5.30,
mimo pondělí a úterý.
31 BLUFF ROAD,

j

24 HODINOVÁ SLUŽBA

í

13 Gifford Avenue, Ferntree Gully
l\4OBILE?015 369 211

-

-

1

OSTCPKV- PRR€NIC€ - KORBRCIKV J
a jiné sýry
vyrábí

1

MOUNTAIN SH€PH€RD
CHcesc

I
1

Factory 3, 53 Sinclair Road
Dandenong, 3175
í

í
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW
Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

ZÁBAVA NOHEJBALISTÚ

BOHEMIA TRAVEL

kde hrají

PUKAVCI
J

Bohemia/!
JŘA VEL "

,
l ' W »
se připravuje

na sobotu 18. července.
Předběžné objednávky

na tel: 9874 5085

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

MAGNETIC ISLAND
Ostrov věčného léta, romantických zálivů, zlatých pláží a kokosových palem.
Je 8 km od Townswilu v severním Queenslandu. Má rozlohu 52 km a je národním
parkem. Ostrov má všechny služby města, obchody, 15 výborných restaurací, 4
turistické resorty, golfové a tenisové kurty, plachetnice, procházka panenskou
přírodou. Je zde zábava pro dospělé i děti.

Beachside Palms Holiday Units
7 Esplanáde, Nelly Bay, Magnetic Island.
Moderní, kompletně vybavené
dvou a jednopokojové byty
na pláži Nelly Bay s panora
matickým pohledem na moře.
Sluneční energií
vytápěný bazén.
Na požádání zašleme
brožury a video.

Jednopokojový byt (3 hosté) $ 330 za týden
Dvoupokojový byt (5 hostů) $ 430 za týden
Informace promptně zašle Frank Baychek (Bejček),
7 Wilberforce Avenue, Rose Bay, NSW 2029.
Telefon: (02) 9371 9164
Fax: (02) 9388 2183

BOHEMIA CAKES

SEZNÁMENÍ
Vzdělaná romantická Češka,
55 let, 1,66m vysoká, 63kg,
žijící v Queenslandu u moře,
by se ráda seznámila s kra
janem.
Zn: „Podzim života s českým
partnerem v Queenslandu?"

SEZNÁMENÍ
44/170 hledá upřímného ka
maráda se zájmem o přírodu a
cestování, který by chtěl do
provodit na cestě druhou
polovinou života.

COOL

ZONE

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

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

t/f/Mtfw/ -//ss/f/vy
-/fy.

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

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

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou vítáni
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Embassy of the Slovák Republic, Canberra
Vážení krajania,
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, v rámci komplexného programu pomoci krajanom v
zahraničí v oblasti vzdelávania, organizuje v spolupráci s Ústavom jazykovej prípravy Univerzity
Komenského 2. Ročník kurzu slovenského jazyka pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Kurz je určený
výlučne krajanom, nie slovakistom.
Termín kurzu je od 6. do 24. júla 1998 v Bratislave. Účastíkom kurzu Ministrestvo školstva SR hradí
ubytovanie, stravu a 500,-Sk vreckového na pobyt a osobu. Cestovné si účastníci hradia z vlastných
prostriedkov.
Uprednostné budú krajanské organizácie, ktoré reagovali na výzvu zastupiteľského úřadu a zaslali
kópiu svojej registrácie v mieste pôsobenia, oficiálnu pečiatku a vzory podpisov dvoch reprezentantov
spolku.
V prílohe Vám zasielame prihlášku, ktorú vzhľadom na veľmi obmedzený počet účastníkov a
konečný termín prijatia záväznej prihlášky Ministerstvom školstva (15. máj), po vyplnení obratom vráťte
na zastupitelský úrad.
S pozdravom
Oľga Šimorová, vedúci zastupiteľského úradu.
PS Oznámení přišlo po dubnové uzávěrce a na přihlášky je asi pozdě. PP

Skoroatentát
pred strážcami
Včera prebehlo ďalšie
kolo voľby prezidenta SR, ktoré
nestojí za viac pozornosti, než
ako nová epizóda frašky, zreží
rovanej HZDS. Za väčšiu
zmienku než nezvolenie nepri
jateľného pretendenta štátohnutia, stojí mnohoznačná
príhoda z parlamentného
parkoviska. Asi o 13,45 došla
ku svojmu vozidlu poslankyňa
Strany demokratickej ľavice, a
zároveň jedna z minulých kan
didátov na prezidenta, Brigita
Schmognerová. Auto stálo ani
nie desať krokov od stáleho
stanovišťa ochranky. Krátko po
rozjazde čudné správanie auta
primálo političku ku vystúpeniu.

Dobre urobila. Jedna pneu
matika bola úplne vypustená. V
pneuservise zistili, že nešlo o
defekt, ale udalosť technicky
vysvetliteľnú jedine ako
úmyslený čin. Nehodláme šíriť
akúsi hystériu, ale náhod posti
hujúcich ľudí stojacich na pro
tipóle režimu, začína byť akosi
priveľa.
A ešte zachyťme zo
včerajška nechcene satirický
výjav. Až tragikomicky pôsobí
ako rôsol trasúci sa dobre
živený štátny tajomník ministra
vnútra. Pán Ladislav Polka,
ako sme v Psovi už zachytili, v
nedeľu priznal novinárom na
košickom sneme HZDS pobu
rujúci fakt. Neprítomnosť pre
miéra zdôvodnil jeho roko
vaním s početnou delegáciou

Miloševičovej Socialistickej
strany Srbska. Táto skupina
čestných hostí snemovania by
sa dobre vynímala v
spoločnosti zástupcov Číny,
Angoly, Kuby, Ukrajiny, či
Ruska. Ešte dobre, že nie aj
Iraku alebo Lýbie. Nuž a včera
pán tajomník osobne kontakto
val viacerých žurnalistov, aby
svoj výrok vzal späť, keďže
jeho "vodca" uvedené roko
vanie zúfalo zapiera. Ťažko
predvídať, dokedy za týchto
okolností ostane kreslo pánovi
Polkovi pod zadnou časťou
tela. Možno dostane aspoň
diplomatickú trafiku. S trochou
zlomyseľnosti mu želajme post
najlepšie v jednej z
uvádzaných krajín...
Ľubomír Sedláčik, Slovensko

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.
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cepty tradiční venkovské kuchyně:
například brambory na cibulce
smíchané s rozšťouchaným
jelítkem za 55 Kč. A kdyby nedej
bože došla zvěřina, uspokojí jejího
zarytého milovníka povedená
náhražka v podobě plátků z
vepřové kýty s brusinkovou
omáčkou. Pokrm na talíři okouzlí
i smyslem pro výtvarný detail.
Větší společnost (8-15 lidí) si
může předem objednat pečeného
krocana s mandlovou nádivkou. V
rubrice příloh tu vedou i vydařené
bavorské špecle (spátzle). A dez
ert? Domácí štrůdl či jahodové
knedlíky se šlehačkou. Na každém
stole trůní vinný lístek, v němž
najdeme charakteristiku vy
braných odrůd z mutěnické oblasti
včetně doporučení, k čemu se ne
jlépe hodí. Při placení host auto
maticky dostane doklad z regis
trační pokladny. Trochu vyšší
ceny, velmi vysoká kvalita. Ne
dostatky? Na vzorně čistých pán
ských i dámských záchodech teče
jen ledová voda a člověk se tu v
kabince nemůže zamknout. Rádio
sice vyhrává tlumeně, když se z
něj však během hodiny Ilona
Csáková potřetí ptá. proč ji nikdo
nemá rád, člověk by věděl, co jí
odpovědět, ale není to technicky
možné. Personál za to nemůže.
Hostinec U zlatého buřtu je
vlastně motel, kam se dá jenom
dojet. Opěšalý gurmán má prostě
smůlu. LADISLAV VERECKÝ

Exemplární případ
diskriminace
nemotorizovaných
gurmánů
Vesničku Pihel na trase Česká
Lípa - Nový Bor přehlédnete
snadno. Co se však přehlédnout
nedá, je rozložité stavení č. p. 1
hned u silnice, s nejméně metr
tlustými zdmi a s letopočtem 1753
na štítě. Sídlí tu hostinec U
ZLATÉHO BUŘTU. Hospoda tu
vznikla ve chvíli, kdy si ji jistý
Jan František Müller postavil na
pozemku, který mu prodal majitel
sloupského panství Josef hrabě
Kinský. Když se pan hrabě po ně
jakém čase přijel podívat, jak se
hostinskému daří, uctili ho prostě:
rožněným buřtem. Tak si na něm
pochutnal, že za něj nechal na
stole zlatý kremnický dukát, což
bylo neslýchané mnoho. Odtud
název podniku. Zdejší devizou je
především kuchyně. Proti
Můllcrovým dobám se U zlatého
buřtu vaří o poznání složitěji,
avšak stejně výtečně. Kdo si ob
jedná polévku (třeba domácí s
fritátovými nudlemi), ocení i mi
mořádně povedené makové
housky. Denní nabídka je
vyšperkovaná hojností jídel ze
zvěřiny. Už zvěřinová sekaná s
červeným zelím a opečenými
brambory za 65 Kč je delikatesa.
Což potom jelení guláš se
špekovým knedlíkem či zaječí ste
hýnko na smetaně? Host, jemuž
divočina nevoní, naopak přivítá
tak prosté, že až rafinované re-

Krajanská dobrovolná
svépomoc

|

- potřebujete-li jakékoliv
informace či praktickou
pomoc, volejte na čísla:
Eva Jahodová-9369 6172 ■
(večer)
Kamil Burian - 9807 3481 í
Pomoc je důvěrná, žádné
í
dotazníky se nevyplňují.
---------------

-------r—----- —

Vyučujeme
hře na klavír

MART! \ VÁŇA
(R.Bus) ACCODNTANT |
I

Level 2, 55 Swanston St.
MELBOURNE 3000

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

BH: 9654 4427
AH: 0419 324 230
ř

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

Marie Baumová, tel:

vart11

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní
dům otevřen. Více než 4000 knih na vybrání. Po přečtení vraťte i

Hlavní film: Krajina s nábytkem,

Dary na Sokolský list:
R. Žežulová
H.J. a A.M. Low
E. Volný
M. Genselová
P.P. a T. Kučera
J.G. a V. Vlažný
D. a E. Čierny
J. a J. Kohut
M. a K. Pojar
R. Mc Intosh
Z. Šemberová
V. a J. Tichý
J.B. a M. P. Havíř
F. Příhoda
H. Foster
K. a T. Saltman
M. a D. Sazama
P. a J. Slovák
F. Sitnai
B.J. a V. Macho
J. Hlaváček
M. Horáčková

příběh s etickým problémem (1986)
12
25
30
20
25
20
20
40
40
25
25
20
50
50
150
20
20
15
20
20
20
20

26. června:

Hlavní film: Kopytem sem, kopytem tam,
Drama, režie Věra Chytilová, 1988
Začátek ve 20:00 hod., vstupné 2,-

Lehká večeře k dostání v horním sále.
Tamtéž pro nekultúrni
šach, hraní mariáše nebo kulečník.
M. Bartoněk
K. Konečný
M. Hovezáková
E. Zinkovský
M. Vodička
T. Medo
O. Poly a ková
R. Řičánek

20
25
10
50
20
20
20
20

M. Kovařík
20
P. Stejskal
20
A. Kratochvíl
20
Dary na Národní dům:
P. a J. Slovák
15
B. J. a V. Macho
20
Všem dárcům mnohokrát
děkujeme.
J. Kollárová

| Odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem na:
I Sokolský list:

$.......................

| Národní dům:

$.......................

Předem děkujeme za podporu 1
Kvartu a Národního domu. Bez I

$.......................

Vaší pomoci nemohou existovat. |
Výbor Sokol Melbourne lne. |

| Jiné dary:

| Změna adresy:

|

Jméno:.....................................................................

!

I Číslo domu a ulice:.................................................
I

I

| Město:........................................ , Stát................ , Směrovací číslo:.............

|

L___ —__________ —____________________ — — — —--------------------------------------------------------------------------------------- J

ČESKO-POLSKÉ DISCO
V sobotu 27. června v 8 hodin večer.

Objednávky a informace na tel: 93612 2051
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V neděli 31. května se otvírá radnice North Melbourne, bude
uzavřená Queensberry Street a v Národním domě se budou prodávat
horké párky s pivem, abychom představili českou kulturu.

Medardova zádava
J5--

Jí®

v sobotu 6. června v Národním dome,
zíraje. STUDIO 4,
večeře ($13) v horním sáče.

Vstupné $ 10
Informace, bubnování na teĹ:
9744 1691 nebo 9432 8246
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