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Zábava,

Jsme monarchisté
nebo republikáni?
V této době, před australs
kým referendem o osudu kon
štituční monarchie v této zemi,
se mně zdá relevantní zamyslet
se nad otázkou položenou v
titulu tohoto článku. Většina nás
Čechů byla narozena a vycho
vána v republice, buďto demo
kratické nebo „socialistické“, ať
už německého nebo sovět
ského ražení, a tento fakt asi
ovlivňuje naše myšlení ku přij
mutí modelu republikánského.
Na druhé straně, když pone
cháme stranou malou část
našich lidí, pro které, z důvodů
psychologického mindráku, by
lo všechno v nové zemi ( v to
počítaje skopové maso) za
ostalé, nekultúrni, protivné, jed
ním slovem „blbé“, nemohli
jsme si nevšimnout, že austral
ské politické zřízení má mnoho
kladných stránek. Má větší ten
denci vést ku všeobecnému při
jetí civilizovaných hodnot, jako
svobody, demokracie, respek
tování individuálních rozdílů a
zdvořilosti než jsme našli v
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jiných systémech a zemích, ať
už tím že jsme je zakusili nebo
že jsme o nich byli informováni.
Navíc jsme našli nebo mohli
jsme najít kdybychom chtěli,
překvapující národní jednotu
pod všemi politickými, nábo
ženskými a sociálními rozdíly.
Lidé se liší, ale je nepřijatelné,
aby se kvůli tomu, na rozdíl od
jiných zemí, zabíjeli. Má to
něco společného s tím, že Aus
trálie je monarchií?
Zastánci konštituční monar
chie by řekli, že ano a jako
důkaz by uvedli, že mezi osm
nácti západoevropskými demo
kraciemi, ke kterým počítám
USA, Kanadu, Austrálii, Nový
Zéland a Izrael, ty nejstabilnější
jsou monarchie jako Švédsko,
Norsko, Dánsko, Holandsko,
Belgie, Velká Britanie, Austrálie
a Nový Zéland. Jestli politická
stabilita a demokratický proces
jsou platným měřítkem, pak za
stánci monarchie mají aspoň
kousek pravdy. Navíc stabilita
zemí jako Francie a USA, které
nám jsou vzory republik, nemá
přesvědčivou historii. V USA
měli dlouhou a krvavou občan
skou válku v 19. století a za
vietnamské
krize
zakusili
nebezpečnou národní politic
kou krizi. Francouzská republi
ka se zrodila z revoluce 1789 a
potácela se obdobím teroru a
pozdějších válek Napoleonova
císařství do roku 1815, potom
revolucemi 1830, 1848 a 1871.
Za druhé světové války se
národ rozdělil na dva tábory s
většinou pro Pétaina, jehož mil
ice pomáhaly Němcům chytat,
mučit a zabíjet členy odporu,
kteří byli pro De Gaulla. Francie
tehdy žila ve stavu endemické
občanské války. (A v roce 1968

byla další revoluce, která
málem skončila tragicky.) Nic
podobného se nestalo v Norsku
a Dánsku, kde monarchové
odmítli spolupracovat s Nacisty,
a v Holandsku, jejichž královna
byla v exilu v Anglii. Tyto
národy měli viditelný symbol
národní jednoty, který Fran
couzi postrádali. Jestli by se
chovali jinak v monarchickém
státu je ovšem hypotetická
spekulace, která se nedá
dokázat.
Na druhé straně se dá říci,
že republikánští Češi byli proti
Nacistům sjednoceni i bez
monarchické hlavy státu, ale
abych se vrátil k otázce v titulu
této úvahy. Mám dojem, že v
českém podvědomí existuje
silná touha po monarchickém
symbolu národní jednoty a sta
bility. Nejen že najdete v
Čechách lidi, kteří se dívají nos
talgicky na dobu Karla IV. jako
na zlatou dobu české historie,
ale mnohem důležitější v tomto
ohledu je jejich postoj k prezi
dentům. Od roku 1918 měla
naše země, která se od roku
1198 nazývala Corona Regni
Bohemiae (před tím to bylo
knížectví), tři demokraticky zvolené prezidenty. Samozřej
mě nepočítám nacistické nebo
sovětské místodržící. Náš první
prezident T.G. Masaryk byl
všeobecně milován a respek
tován nejen jako zakladatel
moderního českého státu a pro
své mravní a intelektuální kval
ity, ale také proto, že reprezen
toval kontinuitu české kultury a
historie. Ta prodělala tolik
bolestných zvratů, že lidé toužili
po permanentní hlavě státu,
která by reprezentovala národní
jistotu a stabilitu, a myšlenka,
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nahradit Masaryka během jeho
života byla nepředstavitelná.
Takový svazek s hlavou státu a
postoj k ní ukazují myšlení v
podstatě monarchické ne re
publikánské. Masaryk byl pro
národ králem a jeho nástupce
E. Beneš se těšil podobnému
postoji národa za stejných
důvodů. Kdyby český stát nebyl
situován ve středu evropské
džungle, byl by Beneš zůstal
prezidentem po dlouhá léta.
Stejný postoj uvítal Václava
Havla, ale to je ještě ne
dokončená historie. Musím do
dat, že tu neagituji pro restau
raci monarchie v Čechách, ale
snažím se provokovat myšlení.
V Austrálii jsou poměry jiné, ale
podobně tu existuje nedůvěra k
politikům a jejich krátkodobým
a sobeckým cílům, a na druhé
straně touha po stabilitě a his
torické kontinuitě.

Konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
Filozofická základna moder
ního republikanismu, který nám
byl vzorem, je francouzské os
vícenství 18. století a jeho víra
v racionalitu člověka a lidskou
schopnost zdokonalit se ve svo
bodné společnosti vy-tvořené
lidským rozumem. Za up
lynulých 200 let tyto myšlenky
vedly k velkému rozvoji vědec
kého bádání a technologie, ale
jejich aplikace v oboru politiky a
sociálních vztahů lidstva se
lhala jak je vidět z hrůz, kterých
jsme byli a stále jsme svědky.
Republiky jsou racionální vý
tvory, často vytvořené škrtem
pera jednotlivců, kteří jsou
přesvědčeni o jistotě rozumu a
proto o správnosti svého pos
tupu. Tato jistota ale často vede
k aroganci a k potlačování toho
co je jiné nebo nejisté, a která
nebere v úvahu, že lidské
myšlení, motivace a touhy jsou

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

iracionální a lidské chování je
více podloženo citově než rozu
mově. Monarchie se oproti
tomu vyvinuly jako součásti or
ganického, historického vývoje
určité země a obsahují citové
prvky, které odpovídají potře
bám obyvatel. O tom všem si
ale nemusíte lámat hlavu když
budete volit v referendu. Bylo to
pro nás zjednodušeno. Buďto
jsme pro australskou hlavu
státu, o jejíž volbě panuje roz
por, nebo to chceme nechat jak
to bylo, a obě strany souhlasí,
že to bylo dobré.
Jaroslav Havíř

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.

Peter Strich
Stamps & Coins

Your Family Doctor

3rd Floor Myer Lonsdale Street, Melbourne
Phone: (03) 9661 2945, Fax: (03) 9661 2517
Email: pstrich@ozemail.com.au
www.ozemail.com.au/~pstrich

• MUDr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz

známky, mince, medaile,
řády a vyznamenání,
zlato & stříbro,
porady a ocenění zdarma

Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.

Prodejní doba:
Pondělí - středa, sobota, neděle 10-6
Čtvrtek 10-7, patek 10-9

Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři

RINGWOOD

8 9873 3016

Pondělí-Pátek 8:30-20:00
Sobota 9:00-13:00
Neděle 10:00-13:30
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VÝLET DO PERU
V turistické příručce jsem
vytipoval hotel, ve kterém jsem
chtěl zůstat několik dní v
peruánském hlavním městě
Lima, taxikář na letišti mne
ujistil, že mne tam přesně
doveze. Předměstí našel, do
hotelu nemohl trefit, chvíli
kroužil a pak zastavil na hlavní
ulici a obrátil se o radu na
prvního kolemjdoucího. Ten si
také nebyl jist, jak jsem ze
španělské konverzace vyrozu
měl a anglicky se mne pak
zeptal, o co mi jde. I když to
nemám ve zvyku, zmínil jsem
se, že jeho akcent není peru
ánský, spíše slovanský a od
boku jsem střelil, že nejspíše
český. Také ano. Řekl mi, že je
Čech. Tak začínalo moje jiho
americké putování. Jinak jsem
se po krajanech nepídil, to již
vůbec
nepěstuji. S jednou
výjimkou, což bylo, připouštím,
v mém cestovním plánu. Nebyl
to již ale náhodný chodec na
ulici, ale 17 libereckých horo
lezců, kteří v roce 1972 zahy
nuli při výstupu na téměř sed
mitisícový Huarascán v An
dách. Jednoho z nich, lékaře
výpravy, jsem kdysi znal a tak
jsem si myslel, když již budu v
těchto horách, položím tam

malou kytičku horských květin.
Při zemětřesení tam celou
českou výpravu zasypala la
vina. Nad jezerem Llaganuco v
pohoří
Cordillera
Blanca,
dobrých 500 kilometrů na sever
od Limy, v nadmořské výšce
více než tři tisíce metrů, jsem
našel překvapivě důstojně vy
budovaný památník připomí
nající nešťastnou
expedici,
kovové desky se španělským a
českým textem a smuteční
plastiku zlomeného cepínu.
Vlály tam dvě české vlaječky a
za plaketami byly pevně za
strčeny české mince. To do
kládalo, že jsem nebyl jediným
Čechem, který tam zavítal a
vzpomněl, jak nelaskavě, či
spíše krůtě se velehorští
bohové zachovali.
V městečku Caraz, výcho
disku horolezců, jsem se
ubytoval v horském hotelu.
Hoteliér byl Němec a tuším že
druhý den mi řekl, že k večeři
bude „svíčková“ a slušně to
česky vyslovil. Prohlásil, že byl
kuchařem v české mnichovské
restauraci a tak že zná naše
chutě. Svíčková byla, i když se
té, na kterou jsem zvyklý,
pramálo podobala, ale i tak to
byla milá pozornost, v letecké
kanceláři Pak jsem potkal dva
krajany v den mého odletu z

Peru. Na stěně malé kavárny
popsané turisty z celého světa
sice nebylo obvyklé „Servít je
vůl“, na což jsem narazil na pěti
světadílech, ale krátké české
sdělení a podpis návštěvníka z
Prahy a tím jsem vyčerpal
pravdivé rčení Slovan všude
bratry má.
Před nedávném jsme se v
rubrice KVARTU Odtud a od
jinud dozvěděli, že ve výstav
ním sále radnice na Staro
městském náměstí v Praze
mohou návštěvníci vidět staroperuánské památky a že mezi
exponáty je mumie latinsko
amerického
Tutanchámona
„pána ze Sípánu“, která byla ve
vykopávkách objevena v roce
1987. Pohřebiště, kde byly po
zůstatky tohoto velmože ob
jeveny, leží na území zvaném
Lambayeque u města Chiclayo,
kde kvetla kultovní, země
dělsky a řemeslně velmi vy
spělá předincká kultura Močiků.
Poněkud mne mrzelo, že
„pána ze Sípánu“ neuvidím, že
je právě v Praze. K mému pří
jemnému překvapení, když
jsem toto archeologické nale
ziště navštívil, velmož s tyr
kysovými náušnicemi, zlatým
prsním krunýřem a jinými
drahocennostmi, které ho pro
vázely do posmrtného života, v

Do Prahy
Airbusem A 310
Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu .

nejsrdečnější
letecká

společnost V

V

V

Další informace obdržíte u vašeho travel
agenta nebo kontaktujte přímo:

CZECH AIRUNES
Suite 808, Austrália Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713
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Velvyslanectví' České republiky: 38 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

klidu a míru
odpočíval v
šachtovité hrobce, takže jsem
nemusel odletět na Staroměst
ské náměstí, abych se s ním
setkal. Na koho se ale dívali
Pražáci si nejsem jist.
V hrobce byla také kostra
malého dítěte, podle archeolo
gů bylo obětována rituálně, což
prý v době předkolumbovské
době nebyla výjimka. Viděl
jsem tam také zlaté, stříbrné a
měděné nosní kroužky, turistů
tam přijde málo, takže ještě
nebyly některým z nich k
osobnímu nasálnímu znetvoře
ní znárodněny. Pohřební výba
va obsahovala dále předměty z
keramiky, v kultuře Močiků vel

mi vyspělá. Byla tam nádoba v
podobě orla . Jeho příbuzného,
kondora s třímetrovým rozpě
tím křídel, jsem viděl létat v
Andách. Keramika Močiků je
považována za jednu z nejkrás
nějších na světě. Bylo tam
odkryto 18 důmyslně řešených
pecí, dílna měla dobrých 50
čtverečních metrů, vyšel z ní
také tzv. král z černé keramiky.
Na rozdíl od červené se vypa
lovala bez přístupu kyslíku.
Radioizotopem vodíku je pro
kázáno, že močická kultura se
datuje od prvního století naše
ho letopočtu. Zvláštní rituální
význam má podle odborníků
kulovitá keramická nádoba bílé

barvy zdobená čtyřmi ještěr
kami na vysokém reliéfu, pro
hlédl jsem si ji na nalezišti a
sám jsem mohl posoudit, jak se
starověký keramik držel přírody
a na jak vysoké řemeslné úrovni pracoval. Na pohřebiště
u Sípánu byl dobrý pohled z
přilehlé pyramidy, na kterou
jsem se vyškrábal a viděl, že v
okolí je jich celý prstenec. Stále
zůstává záhadou, z jakého dů
vodu tato kultura zanikla ještě
před příchodem Kolumba a
jestliže chcete, před příchodem
českých jezuitů do Latinské
Ameriky.
Miloš Ondrášek

ODTUD A ODJINUD

pokud bude zařazen, vsítí
alespoň jeden vlastní gól.
pražském nakladatelství
Prostor vyšel český pře
klad knihy nedávno zesnulého
filosofa Isaiaha Berlina Čtyři
eseje o svobodě. Autor patřil k
velkým osobnostem intelektu
álního života tohoto století,
narodil se v lotyšské Rize, vy
růstal v Petrohradu a od dva
cátých let žil ve Velké Britanii.
Komunismus a fašismus byly
pro Berlina dvě politická hnutí,
která mají kořeny v minulém
století a u obou ideologií došlo
k zvrácení původního huma
nistického cíle.
ani
Dagmar
Havlová
založila před rokem v parku
zámku v Lánech malou bo
tanickou zahradu s úmyslem
jejího obohacení exotickými
dřevinami. Hodil by se tam
blahovičník nebo kapinice?

Měli bychom je tam zasadit na
památku paní Olgy Havlové,
která na nás udělala tak
hluboký dojem, když navštívila
Austrálii.
istr světa v desetiboji
Tomáš Dvořák se bude ve
Queenslandu připravovat na
Olympijské hry v Sydney. Náš
špion hlásí, že investoval do
sportovní obuvi přes sto tisíc
korun, tretry má k jakékoliv
příležitosti, civilních bot má
padesát párů. Přijede se všemi
do Austrálie? Na turnaj v
badmintonu přijela do Sydney
Markéta Koudelková, probojo
vala se do čtvrtfinále a ve
smíšené čtyřhře se svým
koučem skončili na druhém
místě. V Penrithu na veslař
ských závodech se skifař V.
Chalupa umístil na prvním
místě. Na plachtařskou regatu v
Rushcutters Bay přijela Lenka

z

cela náhodou jsem v te
levizi viděl druhý poločas
fotbalového utkání dvou anglic
kých mužstev - Manchester a
Liverpool. Bylo to jakési velmi
důležité utkání s přeplněnými
diváckými ochozy a hlukem až
v uších zalehalo. Proč se zmi
ňuji? Když padla branka anebo
jeden hráč nakopl druhého a
hlediště bouřilo, kamera sníma
la tu tribunu, kde kdosi náruživě
mával velkým praporem České
republiky. Potěšilo mne to, i
když jsem smyslu neporo
zuměl, pravděpodobně hrál v
tom či onom týmu český hráč.
Přichází nám také zpráva, že v
Melboume dobře známý Nikola
Šuhaj Miroslav Donutil, i když
jinak herec, by chtěl nastoupit v
českém národním družstvu,
začal již trénovat a doufá, že

Advokátní
kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 300
Fax 03 9629 1311
Tel: 03 9629 6196
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ÚDRŽBA A OPRAVY
ŠVADLENA
všechny
krejčovské
práce provede levně a kvalitně

BARBARA
Tel:9511 5916

všech domácích a komerčních
mechanických, elektrických a
parních spotřebičů.

STANDA MORÁVEK
Video přehrávače, kamery.HiFi,
CD, faxy, mikrovlně trouby,
pračky, sušičky atd.

Tel: 9360 4741

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
Šmídové spolu s dalšími dvě
ma jachtaři, vodáckých závodů
se zúčastnil olympijský vítěz
kanoista J. Doktor. V Sydney
se to dnes již hemží zástupci
českého Olympijského výboru,
pánové K. Bauer, dr. F. Dvořák,
J. Hrdina a ing. J. Zahrádka.
elbournské nakladatelství
Lonely Planet nedávno
vydalo turistickou příručku Prague, 240 stran, $20, napsali ji
John King a Richard Nebeský.
Již dříve v tomto nakladatelství
vyšel průvodce po České
republice a Slovensku. Pražský
bedekr si všímá dějin hlavního
města včetně popisů událostí
druhé světové války a období
1948-1968-1989 až do dneška,
politického vývoje, národního
hospodářství, životního prostře
dí, obyvatelstva, počasí a pak
samozřejmě provádí po celém
městě a okolí, všímá si ze
jména historických památek.
Nechybí ovšem kapitola o
ubytování a stravování. Pokud
vím, Richarda při výzkumu
provázel jeho otec - rozený
Žižkovák a v Melbourne usa
zený Aleš Nebeský a ani se
nedivím, že na Žižkově je podle
nich nejlepší hospoda v celé
Praze. Na knižním trhu je nyní
celá řada anglických průvodců
nejen po republice, ale i po
Praze a řekl bych, že tato je
nejpřesnější.

ČESKÉ
LVÍČKY

Přívěsky z
9 a 18 karátového zlata
(bílé nebo žluté)
ve třech variantách je možné
objednat u Helenky na tel:
9570 2152.

Při objednání tří nebo více
přívěsků 10% sleva.
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ražský světící biskupa ge
nerální vikář pražské diecé
ze Jaroslav Škarvada se dožívá
75 let. V době, kdy působil ve
Spojených státech a navíc měl
na starosti krajanské misie i v
Tichomoří, nás v Melbourne
navštívil a máme na něj velmi
hezké vzpomínky. Jestliže náš
hlas k němu dolétne - Ad
multos annos! Náš další známý
a někdejší přispívatel do Hlasu
domova dr. Jaroslav Strnad,
který žije od roku 1948 ve
Švýcarsku, rozmlouval s Fran
tiškem Strmiskem o nacismu,
exilu, Svobodné Evropě, lite
ratuře a jiných důležitostech
posledních let. Vznikla tak
knížka Panoptikum, kterou nyní
vydalo nakladatelství Torst v
Praze. Další nová publikace,
která stojí za zmínku, je sbírka
experimentální poezie, kompo
novaná jako cvičebnice české
ho jazyka, napsal ji dlouholetý
vězeň na Borech a v Jáchy
mově Zdeněk Rotrekl, knížka
se kupodivu jmenuje Basic
Czech, nakl. Atlantis. Také
vyšla nová knížka veršů Buď
šťasten ! exilového a nedávno
zemřelého básníka Ivana Divi
še. Stále čekáme na slíbený
cestopis pražské novinářky,
která před několika roky nav
štívila Austrálii, Vladimír Kroc
ji předběhl, Radioservis v Praze
mu vydal cestopisný dokument
Jižním Křížem krážem aneb
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Austrálie a Nový Zéland v
zápisníku zahraničních zpravo
dajů. Lovce senzací a havlobijce bude asi zajímat Zpověď
tajemníka. Ve službách Dagmar
Havlové a Václava Havla. Je to
osobní pohled na 17měsíční
angažmá
Miloše Rýče v
blízkosti prezidentského páru.
Praze, v budově bývalého
ruského kulturního středis
ka v Rytířské ulici, společnost
Broadway Film otevřela nové
kino - Theatre Cinema. Sál s
kapacitou 170 diváků je vy
baven vysoce kvalitní projekční
a stereozvukovou aparaturou a
širokým plátnem. Odpoledne se
tam bude promítat pro děti, v
podvečer pro náročné filmové
diváky a večer tam bude hrát
Černé divadlo.
árodní galerie vykupuje
vzácné obrazy od resti
tuentů, lidí, kterým se navrací
bolševiky zabraný majetek. Tak
např. od rodiny Morawtzovy NG
koupila za 9 milionů Kč des
kovou malbu Svatá Kristina od
Lucase Cranacha, mezi dalšími
deseti odkoupenými obrazy
jsou
díla Františka Kupky,
Vojtěcha Preissiga, Jaroslava
Čermáka a jiných. Ředitel NG
Milan Knížák hledá k tomuto
účelu úvěr ve výši sto milionů
korun. Celková hodnota umě
leckých děl v majetku NG činí
90 miliard Kč. Národní galerii
čekají velké změny, umístění a

v

Waverley (D

Travel

Plánujete cestu do zámoří, dovolenou po Austrálii nebo cestu
kamkoliv na naší planetě? Obraťte se na nás. Zařídíme Vaší
cestu do nejposlednějších podrobností.
Naše motto: Náš zákazník - náš pán!
Naše specialita: ”VIP Treatment”

Chcete pozvat příbuzné, aby s Vámi strávili vánoce v Austrálii?
Spolehlivá služba pro všechny. Zařídíme, naplánujeme, splníme
všechna Vaše přání.

Jerry (Jarda) - Traveland - 9807 0322
Letenky můžete objednat
česky, slovensky, německy nebo anglicky.

6

vart

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

struktura jednotlivých výstav
ních sbírek se změní. Tak např.
české umění 19. století opustí
Anežský klášter a přemístí se
do Veletržního paláce, kde se
vlastně spojí s expozicí mo
derního umění. V uvolněném
klášteře bude vystaveno go
tické umění. Branou NG se
stane rekonstruovaný palác
Kinských, kde je dosud sbírka
grafiky. Atd.
ýzkum veřejného mínění
hlásí, kdyby se nyní konaly
v České republice volby, ko
munisté by dostali 20,5 procent
voličských hlasů - těsně za
Klausovou ODS s 20,9 pro
centy. Komunisté jsou na koni,
demokraté v pohodě. Česká
televize opakuje vysílání za
bolševika natočeného seriálu o
majoru Zemanovi obsahující
propagandistické útoky, z kte
rých prolhanost čouhá jako péra
z roztrženého kanape. Seriál je
urážlivý exilu a lidem, kterým
komunismus ublížil, přesto je
zájem o majora Zemana
obrovský, jeden večer jej
sledovalo 27 procent všech
diváků - téměř dva a půl
milionů lidí. Komunismus ovšem neublížil jen politicky
pronásledovaným, negativně
ovlivnil celý národ. Uvědomuji
si tak, že tvůrci a herci

v

normalizačních
televizních,
filmových, divadelních i es
trádních programů se v pod
statě ale nechovali jinak, než
naprostá většina národa, nesou
ale o něco větší vinu, protože
své spoluobčany utvrzovali, že
šlo o normální život. A tak nejde
jen o fiktivního televizního
majora Zemana, ale o všechny
Čechy a nepotrestané zločiny
komunismu. Pokud tento dluh
zůstane nesplacen, národ ne
může
být
pokládán
za
civilizovanou společnost.
iž jsme se na tomto místě
zmínili o záslužném vydá
vání Informací pro krajany ge
nerálním konzulátem České
republiky v Sydney. V čísle ze
září t.r. jsme našli několik
zajímavých zpráv: informace o
vývoji procesu odškodnění nu
cené nasazaných osob v
období 2. světové války, in
formace o poskytování údajů z
katastru nemovitostí ČR do
ciziny a informace o poplatcích
za užívání dálnic a rychlostních
silnic na území ČR. O Sdružení
Češi Čechům a jeho záměru
stavět byty pro exulanty jsme
ve Kvartu již psali, tak stejně
jako o vyhlášení Prahy evrop
ským městem kultury 2000.
Nejzajímavější je ovšem upo
zornění, jak KVART již re

J

OZNÁMENÍ

feroval, na novou právní úpravu
nabývání a pozbývání státního
občanství ČR. Škoda že není
uvedeno, zda v Austrálii žijící
osoby, které pozbyly čsl.
občanství a které nyní může
být na jejich žádost vráceno, by
nebyly automaticky zbaveny
australského občanství. Infor
mace dále připomínají úpravu
paragrafu 17 vyhlášky č.87/1964 Sb. O platnosti cizozems
kých řidičských průkazů na
území České republiky. Tato
vyhláška specifikuje vzory v
ČR platných řidičských průkazů
vydaných
mimo republiku.
Škoda že konzulát nepřipojil
informaci, zda těmto podmín
kám vyhovují v Austrálii vydá
vané řidičské průkazy. Mělo by
to tak snad být, když konzulární
informace končí větou : „Podle
ustanovení par. 17 odst. 2 uve
dené vyhlášky však občan
České republiky, který přijel z
ciziny, smí na základě řidič
ských průkazů vydaných v
cizině řídit motorové vozidlo v
České republice nejvýše po
dobu šesti měsíců ode dne
překročení státních hranic.“
Toto privilegium ovšem zna
mená diskvalifikaci řidičů, kteří
nemají české občanství. Ti asi
potřebují mezinárodní nebo
český nebo ještě nějaký jiný

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - HYMANS SOLICITORS

Pracovní úrazy a zranění
Podle ustanovení zákona Accident Compensation
(Miscelaneus Amendment) Act 1997 byly provedeny násle
dující změny v případech vážných zranění “workcover”.

1. Osoba, která utrpěla zranění před 12 11. 1997, a
2. je vážně zraněna
může podat "Common Law” žádost na odškodnění
pouze do 30. prosince 1999 (toto ruší předchozí
stanovenou dobu (6 let) na podání žádosti ode dne
zranění. Po tomto datu nelze žádat odškodnění za
žádných okolností.
Jestliže se toto rozhodnutí vztahuje na vás a přejete
si podat žádost o odškodnění je nutné postupovat
rychle. Předsoudní postup je složitý a časově
náročný. Poslední den, kdy soudní žádost může být
podaná je 30. prosince 2000.
Další informace podá
Petra Moravek tel: 9793 7676

* Criminal Law
* Traffic offences
* Personal Injury
* Hearing Loss
* Workers Compensation * Wills and Probates

* Business Law
* Liquor Licensing
* Famiiy/Business Trusts

* Finance & Mortgages
* Conveyancing (fixed prices)
* Insurance Litigations

První porada zdarma

Česky mluvící právnička - Petra Moravek BEc.LLB.
Suite 31,3rd floor
88-90 Walker Street
Dandenong 3175

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

Office also at 450 Williams Street, Melbourne, 3003 by appointment only.

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

Čeští turisté a olympiáda

řidičský průkaz.
požděně se mi dostalo do
rukou červnové číslo v
Praze vydávaného měsíčníku
pro Čechy doma i ve světě
Český dialog. Josef Polišenský
tam komentuje dopis o roz
čarování z návratu do vlasti, jak
je vylíčil čtenář-exulant. Nevím
do jaké míry jsou nabídnuté
rady, jak se rozčarování vyva
rovat, praktické. J. Polišenský
se v článku zmiňuje o „utečeneckém táboře“. Exulanti
tento termín , který s oblibou
používalo Rudé právo, nesnáší.
Pro nás to vždy byl, je a bude
„uprchlický tábor“.
IP

NA ZAKÁZKU
Jiřinka, vyzdobí Vám okýnka.
Kvalitně ušije, záclony a
závěsy austrians romans.
Pelmets na míru
vyrobí a usadí.
Volejte kdykoliv na tel:

Zařízená chalupa na Šumavě
(6km od Strakonic).
Ubytování pro 6 osob. Velká,
dobře udržovaná
zahrada.
,
Dobré spojem do Prahy a do
okolních měst.
Veškeré informace obdržíte na

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES
OPRAVY A ÚDRŽBA
Ledniček, praček, sušiček, myček
nádobí a ostatních průmyslových
a domácích spotřebičů.

tel: 54 681 686

IVO NOVÁK

Shop: 9758 8854

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

I
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Qštépky čerstvé a uzené,
parenice, korbáčiky (nitě), |

tvaroh, kefir, brynza.

Sýrové rolády na objednávku |
Factory 3, 53 Sinclair Road I
Dandenong.
Tel: 03 9793 3377

NOVÁ ADRESA

MOBILE: 0407 369 211

jemné české
pečivo a zákusky

j
BI
;•

BOHÉMIA TRAVEL

FREECALL: 1800 632 367
13 Gifford Avenue,
Ferntree Gully

PRAGUE CAKES

Ä

K PRONÁJMU

9809 1826

... ■.!.!■. 1 .■... . ,

tura objednala pro Český
olympijský výbor 4700 lístků,
většina z nich je pro sponzory
ČOV a pro partnery Českého
paraolympijského výboru. Mar
ketingová společnost by ob
jednala lístků mnohem více,
kdyby našla v republice spo
lečnosti, které by je chtěly
prodávat. Oslovené cestovní
kanceláře totiž sdělily, že do
toho nepůjdou. Firmy by totiž
musely od ČOV vstupenky
koupit a pak se vystaví riziku,
že je neprodají, což se před 4
roky stalo cestovce, která
distribuovala lístky na OH
v Atlantě. Lístky se zdají drahé
i cestovní kanceláři Čedok,
která rovněž akci s prodejem
odmítla. Totéž si myslí i lidé od
CK Fischer, i když jim prý
prodej nabídnutý nebyl. Navíc

na začátku tohoto týdne
jsem dostal KVART, což mně
připomnělo, že bych mohl při
spět „troškou do mlýna“. Ten
tokrát na téma, které je mi
hodně blízké - sport a Austrálie.
V deníku Mladá fronta se
objevil článek pojednávající o
možnostech našinců navštívit
příští rok OH v Sydney, a tak
jsem si řekl, že tohoto pramene
využiji k informaci pro Vás na
druhé straně zeměkoule.
Jen s velkými obtížemi se
podaří splnit českému občanovi
sen navštívit příští rok olym
pijské hry v Sydney. Vstupenky
totiž není jednoduché v tu
zemsku získat a navíc budou
hodně drahé (viz v závěru
tohoto
článku).
Veřejnost
dostane k dispozici asi 1000
vstupenek. Marketingová agen-

O
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Bohemia
Třa vel
Eva Jančíková a Jiří Sedláček
311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, Fax: 03 9544 1933,
AH: 03 9801 2796.
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW
Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

předpokládají, že moc lidí
odradí drahá letenka. Ta totiž
stojí z Prahy do Sydney kolem
35.000 Kč. Vstupenka ne jeden
den stojí až k 10.000 korun, na

slavnostní zahájení dokonce
35.000 Kč. Navíc prý mají být
ceny ještě vyšší, až do nich
pořadatelé
zahrnou
daň
z přidané hodnoty. Zatím je

tedy tajné jméno jediné domácí
firmy, která má od ČOV oněch
tisíc vstupenek pro veřejnost.
Zdraví Petr Sopoušek

1918

blokáda Německa potrvá až do
mírové smlouvy. Němci se brání,
hrozí bolševickým nebezpečím,
protestují u amerického prezidenta
Wilsona, nakonec podepisují.
Dělostřelecká salva o stu a jednom
výstřelu mohla zaznít.
Skutečně spravedlivou válku
od počátku vedlo pouze Srbsko a
Belgie, oběti nevyprovokovaných
útoků. Konflikt vyprovokovalo Ra
kousko a Německo s cílem
přerozdělit svět, ostatní evropské
státy se přidaly s úmysly dosti
podobnými. Teprve od vystoupení
Spojených států dá se bez většího
znásilňování pravdy hovořit o
střetu principů svobody a nesvo
body, demokracie a autokracie.
Tento nový rozměr přineslo slav
ných 14 bodů prezidenta Wilsona
z 8. ledna 1918. Americký prezi
dent je adresoval centrálním moc
nostem jako podmínky k uzavření
bezpečného míru. Hlavní ze čtr
nácti bodů: obnovení nezávislé
Belgie, navrácení Alsaska-Lotrinska Francii, vyklizení ob
sazených území, vytvoření nezá
vislého polského státu, autonomie
pro národy Rakouska-Uherska a
osmanské říše. Požadavek au
tonomie později Wilson rozšířil a
změnil v právo národů a národ
ností na sebeurčení a na svobod
nou volbu politického zřízení. Zák
lady nové poválečné světové poli
tiky formuloval Wilson takto:
zřeknutí se tajné diplomacie, svo
bodu lodní dopravy a ob
chodu,celosvětové odzbrojení a

založení Společnosti národů, která
by měla ručit za územní integritu
jednotlivých států. Požadavek au
tonomie pro národy by RakouskoUhersko, nejvýznamnější spojenec
Německa, mohlo ještě přežít.
Požadavek práva na sebeurčení
byl ovšem pro habsburskou
monarchii smrtelný.
Rakousko-Uhersko si jistě za
slouží speciální kapitolu. Po všech
stránkách na tom bylo hůře než
říše carova. Méně vojáků, jen o
málo lepší výzbroj, stejně chabý
velitelský sbor, nesrovnatelně
menší potravinová základna, méně
surovin, jen zbrojní průmysl
převyšoval úrovní zbrojní průmysl
Ruska. Navíc národnostní rozpory
na rozdíl od Ruska v Rakousku
nedoutnaly, nýbrž hořely jasným
plamenem. A přesto se Rakousko
nezhroutilo, vydrželo a padlo až po
vojenské porážce. Do války Vídeň
mobilizovala asi osm set tisíc
Čechů. Padlo jich ke stovce tisíc,
statisíce se dostaly do zajetí. Čeští
vojáci rukovali do války bez
nadšení, avšak „se zděděnou loa
jalitou“. Za svého císaře pána bojo
vali statečně. Méně v Srbsku a v
Rusku, více v Itálii, kde slovanská
sounáležitost nehrála roli. Není
sporu o tom, že na východní frontě
byla schopnost českých vojáků
zvedat ruce nadprůměrná, avšak
zkazky o přechodu celých českých
pluků i s plukovní hudbou vyhráva
jící Castaldojsou pozdějším vlaste
neckým folklórem. Přenechejme
tuto oblast historikům a držme se

Pokračování z minulého čísla
Francouzská armáda bojuje se
zběsilou udatností, německé ztráty
přesáhly únosnou míru, nahradit je
už nebylo z čeho. Do ofenzívy
přecházejí spojenci. Němci us
tupují, ustupují v pořádku, avšak
ustupují a ustupovat už nepřes
tanou. Dvacátého devátého září
kapituluje Bulharsko, jižní křídlo
dohodových vojsk má cestu do
uherských nížin volnou. Generál
Erich Ludendorff, prušácký militarista každým coulem a praotec
fašismu, po léta fakticky ničím
neomezený
vládce
německé
branné moci, naléhá téhož dne na
císaře a na vládu, aby se okamžitě
jednalo o mír. Podaří se mu exce
lentní rošťáctví: veškerou odpověd
nost tak svalí na vládu a parla
ment, ačkoli žádná z těch institucí
do vedení války mluvit dosud nes
měla. Vzniká tak legenda o dýce
vražené domácími levicovými živly
do zad v poli neporažené německé
armádě. Hindenburg a Ludendorff
nic, oni muzikanti. Tuto směnku
zaplatí za patnáct let výmarská
republika Hitlerovi. A tak do Compiégneského lesíka přijíždí dele
gace vedená poslancem Erzbergerem. Německo musí do patnácti
dnů vyklidit cizí území, odevzdat
Dohodě 5000 lokomotiv, 5000
těžkých a polních děl, 25 000 ku
lometů, 5000 nákladních automo
bilů, 6 bitevních lodí, 8 těžkých a
10 lehkých křižníků, 100 ponorek
atd. Spojenci obsadí Porýní a

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

COOL

ZONE

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

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

&O-. 0^-.
Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

14 Shearson Crescent
MENTONE VIC 3194
Phone: 9584 5566
Fax: 9583 9339
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Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou vítáni

fakt. Fakt je, že čeští zajatci v Itálii
po její drtivé porážce u Caporetta
(Kobarid) v roce 1917 se alespoň
malým dílem zasloužili o morální
regeneraci hostitelské země tím,
jak nadšeně se hlásili do boje proti
Rakousku. Fakt je, že v Rusku v
polovině roku 1918 už existoval z
bývalých českých a slovenských
zajatců armádní sbor. 60 000
mužů v 17 plucích (12 pěších, 2
jízdní, 3 lehkého dělostřelectva, 2
obrněné vlaky). Sbor se stal
součástí francouzské armády a
měl být přepraven na francouzské
bojiště. Po pokusu bolševiků kor
pus odzbrojit a rozformovat probí
jel se „vlastním pořádkem“ do
Vladivostoku. Přitom ovládl sibiřs
kou magistrálu a zabránil tím
statisícům německých, maďars
kých a rakouských zajatců vrátit se
na západní bojiště. Americké no
viny New York Times tehdy nap
saly: „Profesor Masaryk, pán celé
Sibiře a poloviny Rusi.“ Prezident
Wilson změnil požadavek au
tonomie Čechů na právo na sebeurčení. Československo ještě
nemělo území, ale už existovalo.
Mělo po velmocích sedmou ne
jvětší armádu, bojeschopnou a bojechtivou. To v roce 1918 platilo
nade vše. Celkem stotisícovou le
gionářskou armádu vytvořilo ještě
nezrozené Československo. Prá
vem proto zasedlo za stůl vítězů,
byť zdaleka ne do první řady.
Přišla i nepříjemná překvapení, kdy
se zástupci Československa na
mírovém jednání dožadovali repa
rací a místo toho zjistili, že repub
lika naopak bude sama platit jejich

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

Marie Baumová,
tel: 9764 3342

alikvotní část za zmizelé Rakousko-Uhersko. Forma se ovšem
zachovala: neříkalo se tomu repa
race, nýbrž daň za osvobození.
Bylo to hořké i spravedlivé sou
časně.
V době vypuknutí první světové
války existovaly v Evropě jen tři
republiky: Francie, Švýcarsko a
San Marino. Po roce 1918 jich
devět přibylo. Mezi nimi Republika
československá. Jediná důsledně
demokratická republika ve střední
a východní Evropě po celé dva
cetiletí svého trvání.

Jiří Hanák, TÝDEN

K vart9
OZNÁMENÍ

všem příznivcům
dětského tábora na Šumavě
pro rok 2000.
Sejdeme se v úterý 9.
listopadu v 8 hodin večer
v Národním domě,
497 Queensberry Street,
North Melbourne.
Program:
•
pokladní zpráva
•
vedoucí a program
příštího tábora

Zve vás Vlasta Šustková

DENNÍK
Lékařský odborový klub vy
hlásil na říjen stávku lékařů, poža
dují trojnásobný plat průměrné
mzdy a pro sestry 1,3 násobný
plat
29/9 Na severní Moravě vypukla
panika a lidé vybírají úspory v Ko
merční bance, její generální ředitel
Jan Kollert ujistil, že neexistují re
álné důvody k takovému počínání,
protože ekonomická pozice banky
je dobrá
29/9 Ministr zahraničí Jan Kavan
je v Londýně a prohlásil, že bez
prostřední nebezpečí víz nehrozí,
ovšem připustil, že Británie "víza
nevylučuje"
29/9 Třináct dispečerů letové
služby na letišti v Praze Ruzyni
nenastoupilo v noci do služby,
29/9

PRAHA
Možnost ubytování,
byt 1 + 1, zařízený
k pronajmutí
na dovolenou.
Ubytuje 3-4 osoby, ústřední
topení, v blízkosti metra.
Veškeré informace obdržíte

na tel. 9314 0131
po páté hodině odpoledne.

většina letů byla odkloněna, důs
ledek: několikahodinová zpoždění,
důvod: protest proti přesčasům
30/9 Vláda schválila návrh
ústavních změn, třebaže Václav
Havel osobně se pokusil vládě
rozmluvit omezení prezidentské
pravomoci
30/9 NATO bude instalovat dva
moderní radary z prostředků aliance
na území České republiky, tato in
vestice výrazně posílí obrany
schopnost státu
30/9 Předseda sdružení Český
ombudsman Jan Honer byl v Brně
přepaden a zbit do bezvědomí
(sdružení poukazuje na porušování
lidských práv a nepotrestané zločiny
komunismu)
1/10 V Bruselu byly zahájeny

Mají vaší známí a
příbuzní zájem
studovat v Austrálii?
AMES, které je jednou z ne
jvětších jazykových škol v Austráli, pořádá jazykové kurzy
ELICOS s možností pracov
ních a turistických víz
AMES také nabízí odborné
kurzy a studium na univer
zitách.

Pro podrobné informace
volejte AMES
na tel: 03 9926 4777

10 111 vart
rozhovory s uchazeči o vstup do
Evropské unie včetně Česka
1/10 Parlamentní komise pro
sdělovací prostředky usoudila, že
vysíláním Majora Zemana ČT po
rušila svoje poslání veřejnoprávní
televize
2/10 Sociální demokraté se
přiznali k daňovému úniku výkonný místopředseda strany
Karel Kobes má vypátrat, kolik
strana při volbách v roce 1996
projezdila benzínu darovaného
Junkovým Chemapolem
2/10 Na staveništi jaderné elek
trárny v Temelíně někdo ukradl
elektronické zabezpečovací
zařízení
4/10 Úřad pro zkoumání zločinů
komunismu zkoumá podle vlastního vyjádření nyní více osob, než
ve stejnou dobu loni, totiž 94
4/10 Na komunistické slavnosti
v Praze oznámil předseda KSČM
Grebeníček, že jeho strana bude
usilovat o parlamentní většinu
5/10 Český statistický úřad
potvrdil, že se propad ekonomiky
zastavil, pro příští rok předvídá

OPAL GALLERY
FOR OPALS OF DISTINCTION 4 FINE AUSTRALIAN ARTWORK

TAXFREE
192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

Ph: 9650 2727; Fax: 9650 4001

Na návštěvě v Melbourne?
Zajděte k nám na Collins Street.
Austrálie je proslulá svými opály
i perlami. Máme opravdu velký
výběr. Také klenoty a australské
umělecké předměty pro každý
vkus i kapsu.
Těší se na Vás
(a novinky z domova)
Monika a Jarka

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.
vzrůst o 1,6 procent
6/10 Prezident Václav Havel
oslavil 63. narozeniny v kruhu
svých přátel
8/10 Do konce listopadu by měly
být vyřízeny vzájemné pohledávky
Česka a Slovenska, dohodli se o
tom v Praze premiéři obou států
Zeman a Dzurinda
8/10 Plzeňský Prazdroj a
Radegast se sloučí s Jihoafrickými
pivovary, má vzniknout sedmá
největší pivovarnická společnost v
Evropě
8/10 Místopředseda Středočeské
organizace ČSSD Karel Machovec
rezignoval kvůli aféře s benzínový
mi kartami, jimiž Chemapol ko
rumpoval sociálně demokratickou
stranu
9/10 Míra nezaměstnanosti zů
stává na devíti procentech, ekono
mové upozorňují, že v září bývá
nezaměstnanost vyšší, protože
absolventi škol hledají práci
9/10 Akademický senát Univer
zity Karlovy přijal usnesení o tom,
že by měl odstoupit děkan Práv
nické fakulty Dušan Hendrych
kvůli čachrování s přijímacími
zkouškami na této fakultě
11/10 Předseda zahraničního
výboru sněmovny Lubomír
Zaorálek soudí, že jsme podcenili
politickou diskusi s Rakušany, jde
o Benešovy dekrety, Temelín a
pohyb pracovních sil
12/10 Vláda neobnoví vízovou
povinnost pro Rusko a Bělorusko,
obnoví ji pro Kubu, Kambodžu a
Severní Koreu
12/10 Němečtí celníci zabavují
dovoz českých hub pod záminkou,
že jsou radioaktivní
13/10 Karlova univerzita se roz
hodla změnit systém přijímacích
zkoušek (princip spočívá ve
zveřejnění velkého množství

SUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS' SUPPLIES

Pk: 9557 4199,9557 3893
Fax: 9557 4924
378 Centre Rd, Bentleigh 3204

otázek), hlavní otázka, kdo je
zodpovědný za dlouhodobou ko
rupci ve vysokém školství zůstává
nezodpovězena
14/10 V Ústí nad Labem byla v
Matiční ulici dostavěna za policejní
asistence zeď, odpovědnost za
politické následky které se určité
dostaví nesou radnice v Ústí a v
Neštěmicích
16/10 Městský soud v Praze
odsoudil bývalého estébáckého
mučitele Josefa Kafku na osm
měsíců podmíněně za týrání
zpěváka Vlastimila Třešňáka, je to
už třetí estébák odsouzený v
tomto týdnu
19/10 Slovenský ministr země
dělství Pavel Koncoš žádá omluvu
od Miloše Zemana, který prohlásil,
že popradské pivo je dobré leda k
čištění umělých zubů
20/10 ČSA čelí obvinění z rasi
smu, protože označovaly romské
cestující písmenem "g" (gypsy),
mluvčí vysvětluje značkování ces
tujících snahou urychlit procedury
na londýnském letišti Heathrow
20/10 V žebříčku popularity
politických osobností vede Václav
Fischer před Petrou Buzkovou a
Stanislavem Grossem, na konci je
trio Grebeníček, Sládek a Dagmar
Havlová
22/10 Podle říjnového průzkumu
IVVM se komunisté stali nejprefe
rovanější stranou v zemi s 23 pro
centy, druhá je ODS 21 %, třetí
ČSSD 17,5, Unie 12% a na konci
lidovci 11
22/10 Chudák Viktor Kožený
musel prodat jachtu a vilu na
Bahamách
22/10 Několika tisícům důchodců
nedošly důchody, nikdo neví jak
se to mohlo stát, už teď jde o
patnáctidenní zpoždění

BOHEMIA CAKES
nová česká cukrárna

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

BENTLEIGH PAINT SPOT

Shop 68, Maling Road, Canterbury
Telefon: 9830 5004

?

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!

vart11

Dary na fond Rudolfa
Kuglera pro výstavbu
výtahu za srpen a září:

J.F. Kinda

100

M. Potůček

200

M. Kopečková

50

J. Erbenová

50

České ochotnické
divadlo

7800

DĚKUJEME
Hrubá stavba výtahové
šachty je hotova a 1. listopadu
by měla začít instalace za
řízení.
Pro sydneyskou olympiádu
a blížící se daň z přidané hod
noty se pro nedostatek
řemeslníků některé práce
zdržely.
Přesto by měl být výtah v
provozu na začátku prosince.

úterý
9. listopadu:
Příběh dvou rodin v 67 a 68 roce. Komedie
(Donutil, Polívka) 1998

úterý
23. listopadu:
C. a K. polní maršálek Komedie Vlasta
Burian
Začátek ve 20:00 hod., vstupné 2,

Oznamujeme všem smutnou zprávu, že nás navždy opustil
milý přítel, advokát aprávnííjv.v.

Ourd
Taní Qrétce vyslovujeme hlubokou soustrast nad ztrátou
vzácného muže a dokonalého manžela,
přátelé z 'Melltourne

-----------------------------------------------------------

I

Odstřihněte a pošlete s Vaším
| příspěvkem na:

I
I

Sokolský list:

$

| Národní dům:

$

I

| Jiné dary:

$

I Změna adresy:
I
| Jméno:.............

I Číslo domu a ulice:
L— — —
.

Přeji si potvrzení příspěvku
©ne

©ano,

nehodící se, škrtněte

Předem děkujeme za podporu Kvartu a
Národního domu. Bez Vaší pomoci
nemohou existovat.
Výbor Sokol Melbourne lne.

vart

SILVESTR 1999
Všechna místa ve spodním sále jsou obsazena.
Veškeré další objednávky míst mohou být umístěny
pouze v horním sále.
Reservace na tel: 9432 8246

listopadová zábava
6. listopadu hned po setmění
STUDIO 4 hraje šlágry 60tých, 70tých, a 80tých
a pokud bude čas i 30tých, 40tých a 50tých let.

Chutná domácí večeře v horním sále.

Vstupné $10,- Večeře zvlášť.
Objednávky na tel:

9432 824ó
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