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Zemřel

exulant.
Narodil se v Třeboni,
do generace vyrůstající v
Masarykově republice, dospí
vající v hanbě Mnichova a Pro
tektorátu a prožívající první po
válečná léta limitované svo
body a demokracie. Na rozdíl
od mnoha svých generačních
druhů rozpoznal únorový puč
čím skutečně byl. Přestože mi
loval Čechy a Prahu, musel
odejít. Ne pro strach, ale - jak
říkal „ v tom dusnu, člověče, se
nedalo žít, a byl jsem si jist, že
to bude horší“.
Odešel s vírou, že to
bude krátký exil. Přidal se hned
po příjezdu do Melbourne k
Františkovi Váňovi, ke skupině
kolem HLASU DOMOVA, který
měl být a byl, hlasem lidí
umlčených doma. Z „krátkého“
exilu se vyvinul exil, který se po
mnoho let zdál být exilem bez
konce a on kolem sebe pozo
roval, jak se z mnoha exulantů
stávají více a více emigranti a
krajané.
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„Relativně svobodná a
relativně blahobytná společnost
vytváří téměř mechanicky ovzduší fádnosti, které - ačkoliv
proti tomu nevydává zákony svým vlastním způsobem ne
strpí ústupky individualitě, t.j.
čemukoliv, co se vlastním cha
rakterem nějak vymyká nor
mám maloměšťácké přijatel
nosti. Tento osvobozený, ale k
smrti nudný svět, jehož
největším dobro-družstvím
je roční obrat,
není
schopen rozeznat, že
inteligence nemá nic spo
lečného se schopností při
způsobovat se, že má
naopak daleko blíže k
schopnosti myslet samo
statně a tím se odrážet od
okolí.
Z hlediska exilu
nemůže být pochyb, že na
samém jeho začátku stála
hodnota protestu a z něho
vyplývající oběti....1 když
potom rozhodnutí odejít
přesadilo tuto jiskru hod
noty z prostoru, kde se jí
daří, do prostoru, v němž
začíná chřadnout, nemu
sela zajít, kdybychom
udrželi výjimečnost své
situace a zůstali součástí
zápasu o holou existenci
národa a jeho mini-málních
svobod.
...otázka, jestli bylo v
letech 1948 a 1968 správnější
zůstat či odejít....je chybně
volená otázka, nezáleží na tom,
jestli někdo odešel a jiný zůstal,
ale jenom na tom, jak se ti, co
zůstali, chovají doma a jak se ti,
co odešli, chovají venku. “
(Paradox svobody
Hlas Domova/ 20.8.73)
Po celý život si „udržel
výjimečnost své situace“ a

nikdy „nepřestal být součástí
zápasu o holou existenci ná
roda a jeho minimálních
svobod“.
Pak přišel listopad,
návrat svobody, s ním konec
exilu a čas „návratu domu“.
Návrat to mohl být ale jen
citový a tím vlastně zbytečný citově neodešel nikdy. Fyzické
„návraty“ o to hlouběji prožíval

a po životě v milovaných
Čechách
a
Praze
nikdy
nepřestal toužit. „Člověče,
kdyby to jen trochu šlo, tak bych
tam žil hned“, byl jeho častý
povzdech.
Karel Wendt zemřel v
pátek ráno 14. ledna 2000 ve
věku 75ti let.
Zemřel exilový novi
nář. Zemřel kamarád mně z
nejmilejších. Můj život by byl
bez něho mnohem a mnohem
chudší. A vím, že nejen můj.
Aleš Nebeský
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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

KAREL WENDT - IN MEMORIAM
I když jsem věděl, že pětasedmdesátiletý Karel Wendt
je vážně nemocen, jeho úmrtí
14. ledna mnou otřáslo. Jistě
nejsem sám. Ještě s několika
málo jinými vlastně představo
val
v Melbourne aktivní
poúnorové exulanty, kteří byli
známí nejen po celé Austrálii,
ale i jinde. A troufám si říci, že
jsou známí dosud. Wendt po
třicet let pravidelně přispíval do
dnes již zaniklého v Melbourne
F. Váňou vydávaného Hlasu
domova. Jeho články vlastně
tvořily politickou páteř těchto
novin, které po celou dobu své
existence spojovaly a uvědo
movaly české a slovenské emi
granty roztroušené nejen po
celé Austrálii, ale měly čtenáře
od Grónska po výzkumné stan
ice Jižního pólu. Tam všude
doléhal Wendtův hlas, jeho ná-

zory na politickou i osobní svo
bodu a pluralitní demokracii,
byl přesvědčeným antikomunis
tou, nikoliv ale konzervativním
staromilcem. Měl smysl pro
čerstvý vzduch. Soustředil
kolem sebe okruh exulantů, řekl
bych jakýsi „brain trust“, s
kterými každý týden probíral
všechno, co bylo zajímavé, co
tříbilo mysl.
V kondolenčním dopise paní
Wendtové a dceři Janě jsem
napsal, že biologický budík tiká
pro každého z nás, bez výjimky,
i když to není v chvíli bolesti
velká útěcha. Sudičky, když
každému z nás při narození
věští budoucnost, mají vždycky
pravdu jen v jednom, že život
jednou skončí. Karel Wendt si
nemůže ztěžovat, po desítiletí
plnil poslání, které není dáno
každému, posiloval mnohé v

Finanční informace, technické a reklamní brožury
vám odborně přeloží

Zdeněk Silavecký

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

Vladimír Kapusta A.R.A.I.A

NAATI Accredited Paraprofessional Translator
in the English and Czech Languages, B.Sc
(Econ), ASIA, CPA

Tel/Fax: 03 9579 4627

těžkém životě exulanta. Dočkal
se toho, čemu sám po dlouhá
emigrační léta nevěřil, navštívil
svoji zemi, když se zbavila
jařma totality a jako zvláštní
prémii ještě uvítal nové tisí
ciletí. Kdysi napsal, že trvalost
lásky
není
ovlivněna
vzdáleností. Zánik svobody
oznamuje zrození politického
prchlíka. Otázka návratu byla
velmi často předmětem úvah
Karla Wendta. Nyní se vrací
tam, odkud vzešel, vzpomínám
si na debatu, ve které jsme se
shodli, týkala se Věci Makropulos, Čapkovy divadelní hry
zhudebněné milovaným a obdi
vovaným Leošem Janáčkem.
Nesmrtelnost
ponechme
hrdince této hry Emilii Marty. S
památkou na českého exulanta
Karla Wendta se však pojí
Svatováclavský chorál : nedej
zahynouti nám ni budoucím .
Miloš Ondrášek

M. Arch. (Czechoslovakia)
M.L. Arch. (Melbourne)

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787.
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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, pátek 10-9

Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři

RINGWOOD

8 9873 3016
Pondělí-Pátek
Sobota

8:30-20:00
9:00-13:00
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letenku nebo dokonce o kon
taktní čočky.
aše dobrá známá, bývalá
velvyslankyně v Austrálii
dr. Jaroslava Moserová-Davidová, dnes senátorka, byla ne
dávno jmenována na dvouletý
termín prezidentkou Generální
konference Organizace OSN
pro výchovu, vědu a kulturu
(UNESCO). Říká, že v této
funkci nemá žádnou moc, ale
v^Jký vliv.
eské judistce a mistryni
republiky Michaele Vernerové se na předolympijské
turnaji v Austrálii příliš nevedlo,
skončila ve své kategorii do 57
kg až sedmá. Domnívá se, že
na aklimatizaci, až přijede na
Olympiádu, bude potřebovat
nejméně deset dní. Totéž si
myslí mistr světa a olympijský
vítěz oštěpář Železný. Již
téměř čtyři měsíce trénuje v
Penrithu, kde budou probíhat
vodácké
disciplíny
letošní
Olympiády, kanoista MUDr Lu
káš Pollert. Prohlásil, že nic mu
tam nechybí, že tam objevil
českou hospodu, a přesto, že
mu zde někdo ukradl auto,
místo aby odjel na Vánoce do
Prahy, zůstal Austrálii.
řes padesát let museli čekat
čs. zahraniční vojáci a
partyzáni na odměnu za jejich

již to jinak nemůže být,
J aknoviny
koncem minulého
H

roku a tedy i století přinášely
různé ankety. TIME pokládá za
člověka 20. věku Alberta Ein
steina, který na začátku století
působil v Praze, učil tam, hrál
na housle a zajisté i poznával
českou povahu a praví se, že
tam začal pracovat na své teorii
relativity. Zda to souviselo
všechno dohromady mi není
známo. THE AGE zase přinesl
přehled nejvýznamnějších žen
druhého tisíciletí, bylo jich
rovných sto a mezi nimi Martina
Navrátilová.
ufthansa nabídla českým
studentům o dvě třetiny nor
mální ceny zlevněné letenky z
Prahy do Caracasu jako gesto k
desátému výročí plyšáku, jak
mládež říká sametové revoluci.
Kolik studentů do Venezuely
letělo nevím, ale zpráva říká,
že 600 z nich muselo tam
zůstat nejméně o dva dny déle,
protože se pro dopravní zácpu
nemohli dostat včas na letiště.
To ale nebyl ten největší pro
blém, většina mladých českých
cestovatelů byla ve Venezuele
okradená, někdy i velmi násil
ně, někteří přišli nejen o všech
ny peníze, ale i o doklady a
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aktivní odpor proti nacistickým
okupantům. Nyní konečně do
stávají odškodné, které se vzta
huje i na vdovy těchto vojáků.
Jednorázová částka se liší
podle délky služby, kdo bojoval
déle než rok dostává 120 tisíc
Kč a za každý další odsloužený
další měsíc připadne dalších
pět tisíc korun. Ti, kteří ne
sloužili plný rok, ale déle než tři
měsíce, dostávají 60 tisíc Kč.
Vdovy mají nárok na polovinu
uvedených odměn, jestliže
však jejich manžel padl v boji,
obdrží plnou částku. Také do
chází k realizaci slibů, že budou
odškodnění ti, kteří byli za na
cistické okupace totálně nasa
zení ve válečném průmyslu.
a Václavské náměstí přišlo
na padesát tisíc Pražanů
podpořit výzvu „Děkujeme, odejděte“ adresovanou dneš
nímu a minulému minister
skému předsedovi Zemanovi a
Klausovi. Postarali se o to titíž
lidé, kteří před deseti lety stáli
u pádu totalitního komunistic
kému režimu - bývalí studentští
vůdci sametové revoluce. Toto
volání je mi osobně protivné, za
všechno se dává vina Klausovi
a zároveň má odstoupit Zeman.
Zdá se, že nezáleží na tom,
která vláda je u moci, má to
však být ta jiná. Podle mého

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

nejsrdečnější
letecká
společnost V

T

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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soudu vina není ve vládě, je v
lidech, kteří páchají darebác
tví, zlodějny, podvody, sabotá
že, intriky. Vlády to jen ne
dovedou zastavit. Je to prostě
s{jv národa, bohužel.
eským komunistům jde
nyní o to, aby získali na
svou stranu část inteligence,
především na univerzitách, kde
po listopadu 1989ztratila partaj
pokryteckou a prospěchářskou
většinu. Co je ovšem zaráže
jící, že průměrný vysokoškolský
pedagog se ani po desíti letech
nezbavil svých marxistických
pedagogických zvyků a postu
pů. Český mesianismus se tak
pokouší uchopit leninskými
dogmaty „novou realitu“. Máme
opravdu brát české komunisty
vážně ?
eloaustralská rozhlasová
stanice ABC FM vysílala
přes Vánoce mnoho české
hudby, zvláště se mi líbily
české, moravské a slovenské
koledy zařazené do svátečních
programů. Večer 30. prosince
jsme
slyšeli
celý
cyklus
Bohuslava Martinů Špalíček.
Jde o ohlasy české a moravské
lidové poesie a melodičnosti
našich národních písní. Cyklus
vznikl v roce 1940 během skla
datelova exilu ve Spojených
státech. Uvažuji, jak se tato
písňová hudba Australanům
líbila, český text je nepřelo
žitelný, tonalita zcela nepodob
ná čemukoliv jinému, sám
název skladby je převzatý ze
sbírky obrozeneckých perokre
seb Mikoláše Alše zobrazují
cích bohatství naší národní

Č

C

Advokátní
kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 300
Fax 03 9629 1311
Tel: 03 9629 6196

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

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
kultury. Hlasatel, který pořad
uváděl, nebyl s to najít anglický
ekvivalent slova „špalíček“ původně malá a tlustá knížka
náboženských písní v době
protireformace. Má někdo ze
čtenářů Kvartu nápad, jak toto
slovo přeložit do angličtiny?
Předáme pak do rádia. Náš
špión hlásí, že Česká televize
přenášela na Silvestra odpo
ledne ABC novoroční pořad,
takže naši příbuzní a přátelé v
republice mohli vidět ohňo
stroje nad „věšákem“ (mostem)
v Sydney a řekou Yarra v
Melboume, tance při didžeridú
pod Uluru či v Kakadu a líbání
policajtů kdekoliv.
vropská unie definitivně
zklamala všechny optimis
ty, kteří si mysleli, že Česká
republika se může stát jejím
členem již v roce 2003. O přijetí
požádalo 12 zemí, EU vybere
šest a přijme je ne dříve než v
rqpe 2004.
len StB Ladislav Mácha,
který před 50 lety se podílel
na týrání a následné smrti
katolického kněze Josefa Toufara, faráře v Čihošti, byl nyní
odsouzen k dvěma rokům
vězení, je ale téměř jisté, že si
trest neodsedí pro špatný zdra
votní stav. Mácha ale, když
Toufarovi při výslechu a mu
čení praskl žaludeční vřed, žá
dné slitování neměl. Je česká
justice napravitelná ?
akladatelství Paseka při
pravuje knižní vydání šesti
dílných Velkých dějin zemí
Koruny české. První svazek již
vyšel, má 800 stran, zahrnuje
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časový úsek od pravěku do
roku 1197. Autoři jsou M. Blá
hová, J. Frolík a N. Profantová.
brněnských novinách se
objevil
tento
inzerát:
Hledáme muže a ženy na ne
náročnou práci v Austrálii, věk
18-60 let. Ubytování zdarma,
letenky podie dohody hradíme,
není třeba znalost anglického
jazyka. Hromadný odlet 27.
prosince 99. Informace v
češtině na tel. 0034/62635
7019. Generální konzulát ČR v
Sydney by měl takovou nezod
povědnost vyšetřit.
ana
Gruberová,
česká
linguistka, se věnuje vědec
kému výzkumu dvojjazyčnosti
manželského páru, t.j. když
každý z manželů má rozdílný
mateřský jazyk. Dochází k zá
věru, že české ženy ovládají
metakomunikační
techniky,
kterými umí s muži velmi
úspěšně manipulovat. Čeští
muži jsou na to připraveni,
očekávají boj o moc, který
proběhne v prvním adaptačním
období vztahu. Muži z jiných
kultur jsou ale přesvědčeni, že
si berou milou a podajnou ženu,
která bude navždy obdivovat
svého jediného, a narazí pak na
nečekaně tvrdou sílu. Jak je to,
když si Čech bere ženu ne
českého původu, již zpráva ne
říká, protože je vypracovaná na
okolnostech posledních dvaceti
let, kdy se české dívky chtěly
dostat legálně z republiky blá
hové doufající, že za hranicemi
je tráva zelenější.
ro české vlastence v 19.
století byl Jan Hus bojov-
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ÚDRŽBA A OPRAVY

ŠVADLENA
všechny
>5
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
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Velvyslanectví Slovenské republiky: 47 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
níkem za svobodu, evangelíci u
něj hledali kořeny české re
formace, komunisté z něj zase
udělali sociálního revolucioná
ře, jehož kněžství se nějak
vytratilo, pro katolíky byl ka
cířem, který se odmítl podřídit
církevní autoritě. Který obraz
byl pravý? Pochopitelně ani
jeden z nich. V polovině pro
since proběhlo ve Vatikánu
husovské symposium, na jehož
závěru se papež Jan Pavel II.
omluvil za upálení Mistra Jana,
prohlásil, že lituje jeho smrti. O
Husově rehabilitaci se ale
nezmínil a blahořečení či do
konce svatořečení českého ka
zatele prozatím nepřichází v
úvahu. Do Vatikánu také při
cestoval prezident Havel a
setkal se s papežem. Nás může
zajímat, že s Havlem cestovala
česká tlumočnice do italštiny,
která má s Melbourne úzké a
přátelské styky.
ovídáme se, že česko
slovenská Beseda v Canbeře (18 Shropshire St, Queanbeyan) úspěšně pokračuje v bu
dování klubovních místností a
plánuje na tento rok bohatou
činnost. K slavnostnímu otevř^pí dojde začátkem března.
eští ochránci zvířat poklá
dají výlov a převoz kaprů
za týrání, nehledě již k jejich
držení ve vaně a neodborné
zabití. Proto měli k štědrove
černí večeři vepřové řízky, kte
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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.

ré před porážkou v koupelně
nedrželi, to byla samosebou
podmínka.
Aucklandu přišla smutná
zpráva, zemřel tam Jan
Šetek, bylo mu kolem devade
sátky. Žil po dlouhá léta v
Melbourne a znali jsme ho a
jeho dnes také již zesnulou paní
jako věrné Sokoly, výborné
společníky a přesvědčené exu
lanty.
a nejlepší českou knihu
1999 vybrala anketa Lido
vých novin román Ivana Lands
mann a
Pestré vrstvy, nakl.
Torst, Praha. Je to surový
pohled na dvě traumata české
společnosti - na normalizaci po
roce 1968 a na emigraci po
roce 1968. Landsmann praco
val patnáct let v ostravskokarvinských dolech, léta marně
žádal o povolení návštěvy své
ho bratra žijícího v Kanadě. Až
výjezdní doložku konečně zís
kal, po setkání s bratrem se
vrací přes Holandsko, kde
požádal o politický azyl a žije
tam dodnes. Autor tak napsal o
životní zpověď pravdivou jak k
sobě tak k čtenářům.
rezident Václav Havel je
symbolem protitotalitního
odboje a nese stigma neradikálního evropského intelektuá
la. Je tak pro Západ a četné
exkomunistické intelektuály da
leko přijatelnější než třeba
katolík Lech Walesa, soudnost

Z

z

p

Waverley
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ztrácející Alexander Solženicin
nebo nejrůznější mučedníci z
Číny, Kambodže či Vietnamu.
Vlastně se vzpírá logice, že
ještě nedostal Nobelovu cenu.
Klíčovým pojmem Havlovy
politiky jsou „lidská práva“.
Potíž je v tom, že doma není v
této
oblasti
důsledný
a
vysvětluji si to tím, že má
obavu ze ztráty domácí přízně.
Je prostě integrální součástí
české politické scény v tom
dobrém i v tom horším. Na
sklonku roku 1989 Havlova po
pularita dosahovala obecném
mínění 88%, přesně za deset
let klesla na 52%. Podle mého
názoru, zbaví-li se republika
Havla, přijde o jeden z nejdů
ležitějších důvodů, proč svět o
České republice ví. Uznávám,
že to není hlavní kriterium, to
spočívá v prosperitě země sa
motné a spokojenosti většiny
občanů.
vlastními životopisy lidí žijí
cími v exilu se nyní roztrhl
pytel, jsou to většinou amatér
sky a více méně neuměle po
psané životní momenty, které
pisatelé považují za zajímavé,
čtenáři mohou mít jiný názor.
Ve Švýcarsku žijící JUDr.
Jaroslav Strnad je ale profe
sionální a zkušený literát, patřil
k pravidelným přispívatelům
posledních desíti ročníků v
Melbourne vydávaném exilo
vém čtrnáctideníku Hlas domo-

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.

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

va. Je autorem několika knih. V
pražském nakladatelství Torst
vyšla v r. 1999 jeho vzpo
mínková knížka Panoptikum.
Strnad vzpomíná na svoje stu
dentská léta, věznění v nacis
tickém koncentráku Dachau,
působení u soudu v Chebu,
útěk do Západního Německa,
práci v mnichovské rozhlasové
stanici Svobodná Evropa, vy
dávání měsíčníku Zpravodaj,
lektorování v exilovém nakla
datelství Index a na život ve
Švýcarsku vůbec. Ve vzpo
mínkách se zmiňuje o desít
kách lidí, které během více než
půlstoletí poznal a rozděluje je
na přátele, tedy ty dobré a pak
ty ostatní. Hlavně ale mluví o
sobě.
e dnech, kdy píši tyto
řádky, dojíždí plachetnice
obtížnou a životu nebezpečnou
regatu z australské pevniny do
Tasmánie. To mi připomíná, že
v Sydney žije krajan Jiří Mottl,
který se již téměř desetkrát
tohoto závodu zúčastnil. Kapi
tán! Jako by to nestačilo, navíc
dojel s Tondou Šponarem au
tem z Canbery do Prahy.
řed časem jsem se zmínil o
knize Jana Komzala Zpověd tajného biskupa vypoví
dající osudy katolického kněze
v době bolševické totality a jeho

v

F

neortodoxního přístupu k výko
nu apoštolátu, dokonce se i
oženil, aby zmátl církvi nepřá
telský státní aparát. Nyní mám
v ruce publikaci Petra Fialy a
Jiřího Hanuše Skrytá církev Felix M. Davídek a společenství
Koinótés, vydalo Centrum pro
studium demokracie a kultury,
Brno, 1999, str. 387, Kč 298.
Jde o dosud nejdůkladnější
pohled na historii tajných
církevních aktivit realizovaných
v komunistickém Českosloven
sku skrytými strukturami kato
lické církve, které se formovaly
kolem osobnosti biskupa Felixe
Marii Davídka (1921-1988).
Pokusil se za vélmi obtížných
podmínek o vytvoření a udržení
tajného teologického studia,
budování skryté církve s vlastní
biskupskou línií, trvalý boj proti
totalitní diktatuře ve jménu
svobody náboženského vyzná
ní a souběžný zápas s byro
kracií katolické církve české,
moravské či vatikánské prove
nience. Pro srovnání uvedu jen
několik vět z článku uveřej
něném v Jubilejním Cyrilo
metodějském kalendáři na rok
2000, připomínajícím neblahá
léta působnosti exkomunikova
ného kněze a člena komunis
tické vlády Josefa Plojhara. V
znásilněném Cyrilometodějs

OZNÁMENÍ
Pracovní úrazy a zranění
Podle ustanovení zákona Accident Compensation
(Míscelaneus Amendment) Act 1997 byly provedeny násle-

kém kalendáři pro rok 1967
skandálně napsal
Dr. Josef
Beneš : „Velká říjnová revoluce
je ve vývoji světa mezník, který
podobně jako křesťanství v
oblasti náboženské, rozťal
sociální dějiny světa na dvě
poloviny ... katolík shledá záhy,
že i v křesťanském myšlen
kovém průmětu má Velká říj
nová revoluce charakter tvoři
vý... byla dalším aktem Boží
lásky k světu “ etc. etc. ad
nauseam. Zrůdy se našly
všude.
nakonec této lednové
rubriky v roce 2000 - všem
čtenářům Kvartu přeji mnoho
sokolského
zdaru,
osobní
štěstí, rodinnou spokojenost,
zdraví každého z nás, sou
držnost české pospolitosti v
Melboume a rozkvět naší jak
tuzemské nové, tak tamzemské
staré vlasti.
IP

A

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

advokátní kancelar

9809 1826
- hymans solicitors

* Trafic offences
*
Personal
Injury
* Hearing Loss
dující změny v případech vážných zranění “workcover”.
1. Osoba, která utrpěla zranění před 12. 11. 1997, a í * Workers Compensation * Wills and Probates
* Business Law
* Finance & Mortgages
2. je vážně zraněna
může podat “Common Law” žádost na odškodnění | * Liquor Licensing
* Conveyancing (fixed prices)
pouze do 30. prosince 1999 (toto ruší předchozí | * Family/Business Trusts * Insurance Litigations
stanovenou dobu (6 let) na podání žádosti ode dne |
První porada zdarma
zranění. Po tomto datu nelze žádat odškodnění za i
Česky mluvící právnická - Petra Moravek BEc.LLB.
žádných okolností.
Jestliže se toto rozhodnutí vztahuje na vás a přejete |
si podat žádost o odškodnění je nutné postupovat | Suite 31, 3rd floor
Telephone: 9793 7676
rychle. Předsoudní postup je složitý a časově i 88-90 Walker Street
Facsimile: 9793 7585
náročný. Poslední den, kdy soudní žádost muže být : Dandenong 3175
Mobile: 019 420 738
podaná je 30. prosince 2000.

Další informace podá
Petra Moravek tel: 9793 7676

I * Criminal Law

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

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

VODNÁŘ
21.1 - 19.2
Dominik Hašek je vodnář. S
vodnáň jednejte vždy na
rovinu. Vodnář se dobře
osvědčuje v týmové práci,
proto mu můžete svěřit i těžké
úkoly. K lidem i k penězům má
poměr kladný.

vart7

Spirituál Kvintet
Repertoár Spirituál Kvintetu po vice než 30 let obsahuje pražské
a evropské renezanční písně 15. a 16. století, lidové písně z
Čech a Moravy, písně z doby obrození, skotské a irské balady,
až po spirituály. Řada písní Spiritaál kvintetu zlidověla a jeho
vystoupení se často mění ve společné muzicírování s diváky.
Se Spirituál kvintetem si společně zazpíval v roce 1989 Václav
Havel a George Bush stejně jako Bili Clinton v roce 1994.

V sobotu 19. února v 8 hodin večer a v neděli 20. ve 4 hodiny
odpoledne vystoupí Spirituál kvintet v Národním domě.

Základní
vlastnosti:
Originální
tolerantní
nekonvenční
S bratrský
nalézavý
optimistický
nepraktický
žárlivý
majetkumilovný
nezodpovědný
nedůvěřivý
Lidové noviny

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

Vstupné $ 20
Objednávky míst na tel: 9432 8246
:----------------- ...............

K PRONÁJMU
Zařízená chalupa na Šumavě
(6km od Strakonic).
Ubytování pro 6 osob. Velká,
dobře udržovaná zahrada.
Dobré spojení do Prahy a do
okolních měst.
Veškeré informace obdržíte na
tel: 54 681 686

f.
i
g

I

Oštépky čerstvé a uzené,
parenice, korbáčiky (nitě),
tvaroh, kefir, brynza.
Sýrové rolády na objednávku
Factory 3, 53 Sinclair Road
Dandenong.
Tel: 03 9793 3377

IVO NOVAK
13 Gifford Avenue,
Ferntree Gully

MOBILE: 0407 369 211
Shop: 9758 8854

PRAGUE CAKES |
jemné české
pečivo a zákusky

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

Bohemia ST
/RA VEL
Eva Jančíková a Jiří Sedláček
311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, Fax: 03 9544 1933,
AH: 03 9801 2796.

8

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

JE OPRAVA

žádoucí

?

Prosincový KVART bla
hopřál čtenářům k Novému
roku, desítiletí, století a tisí
ciletí. Většina z nás ale ví, že
21. století a tím třetí tisíciletí
začne 1. ledna 2001. Každé
století má sto a nikoliv de
vadesát devět let, rok 2000
patří ještě do 20. století. Musí
se Kvart omluvit, že se dopustil
chyby?
Myslím, že to není
zapotřebí, všichni jsme oslavo
vali nové tisíciletí již nyní, nuly
jsou v letopočtech vždycky im
pozantnější než jedničky. A ko
neckonců oslavy si můžeme na
Silvestra tohoto roku zopako
vat.
Ve všech kulturách se lidé
cítili zatažení do proudu času a
hledali v něm mezníky, ať již v
kosmických nebo pozemských
událostech. Roční období,
měsíční cykly nebo období
vlády králů a faraónů sloužily
astronomům a kněžím k
počítání let. Již od školních let
vím, že Římané počítali roky od
založení města Říma. Čínský
lunární rok se řídí pohyby
měsíce. O něco přesnější je
Juliánský kalendář, nazvaný
podle Julia Caesara, uvádějící
počítání dnů, měsíců a let do
souladu se slunečním rokem.
To se ale stávalo stále nepřes
nějším a jak jsem zjistil v tlusté
knize, papež Řehoř XIII zavedl
v roce 1582 kalendář nesoucí

Krajanská dobrovolná
svépomoc
- potřebujete-li jakékoliv
informace či praktickou
pomoc, volejte na čísla:
Eva Jahodová - mobile:
0412 604 935 (večer)
Kamil Burian - 9807 3481
Pomoc je důvěrná, žádné
dotazníky se nevyplňují.

jeho jméno.
Gregoriánský
kalendář převzala německá
říše v roce 1700, Sovětský svaz
v roce 1918 a řecká ortodoxní
církev v roce 1924. Je tak
přesný, dočetl jsem se, že
teprve v roce 4500 bude od
chylka od slunečního roku, tedy
jednoho oběhu -země kolem
slunce, činit jeden den.
Komunisté se pokoušeli
změnit ustálenou terminologii
„před narozením Krista“ a „po
narození Krista“. Dnes již při
tom nehraje roli, že se otec
křesťanského letopočtu Dionysius Exigurus při určení Kris
tova narození zmýlil, takže na
počátku našeho letopočtu bylo
Kristovi sedm let, někteří říkají
že jen čtyři. Pátralo se také po
datu stvoření světa, před třemi
sty lety biskup Usher určil , že
vesmír vznikl rokem 4004 před
Kristem, přepočítal se o ně
jakých 10 až 20 miliard let. Od
svátého Augustina po vědce
našich dnů nemá smysl klást si
otázku, zda čas existoval už
před stvořením světa. Albert
Einstein, o kterém se dnešní
KVART zmiňuje i na jiném

místě by vlastně měl být jmen
ován člověkem od počátku
světa, nejen dvacátého století,
protože jeho teorie relativity
dala podmět matematikovi St.
Hawkingovi
k
dnes
již
všeobecně respektované kon
cepci „velkého třesku“ (Big
Bang) osvětlujícího vznik ves
míru.
Jak jsme viděli v televizi,
papež Jan Pavel II uvítal z
balkonu vatikánského paláce
na svatopetrském náměstí ne
jen nový rok, ale i nové tisíciletí.
Takže
nespokojenci
s
vinšováním v prosincovém
KVARTU by si připomínku k
datování měli dobře rozmyslet
vzhledem k papežské neomyl
nosti. Relevantní stížnosti ať
pak adresují přímo do Říma ,
kam stejně vedou všechny
cesty. Sokolové po roce 1918
sice volali „Pryč od Říma“,
doufejme však, že
po os
mdesáti letech jsou tolerant
nější a ti v Melbourne pak
naprosto tolerantní, to budiž
předsevzetí do nového roku,
století a tisíciletí.
Miloš Ondrášek

Hledá se
Ovdovělý starší pán hledá hospodyni,
která umí vařit.
Ubytování možné - Keilor Downs.
Telefon : 9364 0271

COOL

ZONE

REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce, prodej
chladících zařízení

Petr V. Kubásek,

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

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

DENÍK
13/12 Miloš Zeman uvítal v Hel
sinkách rozhodnutí Evropské unie
zrušit dělení uchazečských států
na první a druhou vlnu a pozvání
Slovenska ke vstupním
rozhovorům
13/12 Na česko-rakouské hranici
nedaleko Dolního Dvořiště na
Českokrumlovsku se v sobotu
oslavovalo desáté výročí začátku
demontáže drátěných zátarasů
14/12 Už tři sta lidí bude mocí
založit církev podle tezí nového
návrhu zákona schválených
vládou (Ježíš Kristus by se svou
dvanáctkou však stále ještě podle
nich neuspěl)
15/12 Vedení Komerční banky
odhaduje, že podvod rakouské
firmy, jíž je KB obětí, bude mít
následky třetinové, nebo
maximálně poloviční, než uvádějí
česká média (cca 7 mld Kč)
15/12 Policie zkoumá údajně fa
lešné lustrační osvědčení před
sedy Fondu národního majetku
Jana Stiesse
16/12 Jakub Puchalský rezignoval
na funkci generálního ředitele čes
ké televize, naznačil, že šlo i o po-

SEZNÁMENÍ
Ráda bych se seznámila
s mužem od 60 do 65 let.
Zavolejte Mery na
tel: 9741 0972

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

litické tlaky
16/12 Exministr Svoboda a jeho
pravá rukyně Snopková zůstávají
ve vazbě - ve věci vyšetřováni
tunelu v továrně Liberta
17/12 Česká národní banka
naznačuje, že Komerční banka
porušila předpisy a důsledkem
toho došlo k vytunelování osmi
(možná více) miliardek
17/12 Papež Jan Pavel II. vyjádřil
lítost nad osudem Jana Husa a
uznal jeho místo mezi reformátory;
neznamená to ale jeho církevní
rehabilitaci - v Římě je přítomen
prezident Václav Havel
18/12 Také čeští totálně nasazení
se budou podílet na odškodnění,
jež budou vyplácet německé firmy;
dohoda o založení nadace byla
uzavřena v pátek
18/12 Ukázalo se, že vánoční
strom vystavený na Staroměst
ském náměstí byl pokácen
načerno, zprávu přinesla TV Nova
21/12 Ministerstvo vnitra zavede
příští rok deportace nelegálních
přistěhovalců z Ukrajiny - budou
se dít ve vlacích pod policejním
dozorem
21/12 Zaměstnanci pražského
podniku ČKD Dopravní systémy v
pondělí stávkovali na podporu
svého legitimního požadavku
dostat zadržovanou mzdu; hodlají
poslat stížnost Mezinárodní
organizaci práce
23/12 Bahamský soud zablokoval
Viktorovi Koženému bankovní
konta
23/12 Václav Havel podepsal
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zákon o zřízení ombudsmana,
ochránce lidských práv
25/12 Naděloval Ježíšek
28/12 Zpěvák Martin Kocián ze
skupiny Lunetics (pro zahraniční
čtenáře: až hystericky populární
kapela, populární zejména mezi
velmi mladými lidmi) je hledán
policií, je obviněn z návodu z
vydírání a vyhýbá se vyšetřování
28/12 ÚDV podal návrh na
obžalobu 19 důstojníků bývalé StB
za akci "Asanace" zaměřené k
vynucené emigraci chartistů
30/12 Zemřel Vladimír Dvořák,
dramaturg a populární moderátor
zábavných televizních pořadů
1/1
Brněnský soud oznámil, že
ho ruší provoz tramvajové zastáv
ky před budovou a v této souvis
losti se hovoří i o tom, že by se lidi
čekající na tramvaj mohli pokládat
za "nedovolené shromáždění" nyní jsme ve fázi dumání, zda jde
o vážně míněnou věc nebo o
silvestrovskou recesi
3/1
Prezident Havel v novoroč
ním projevu vyzval obyvatelstvo k
přehodnocení stupnice hodnot
4/1
Vláda schválila třetí verzi
rozpočtu pro tento rok, počítá se v
něm se schodkem 32 miliard
4/1
Po republice se šíří epide
mie chřipky, v Praze choří 100
tisíc lidí
5/1
Vedení Komerční banky, z
níž zmizelo osm miliard, nebude
vyměněno - vláda to vysvětluje
tím, že výměna vedení by zbrzdila
její privatizaci
5/1
Úřad pro dokumentaci
zločinů komunismu obvinil Lubo
míra Štrougala ze zneužití pravo
moci veřejného činitele, neboť ve
funkci ministra vnitra neprávem

VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
TLAČOVÉ VYHLÁSENIE
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Canberre si dovoľuje
informovať, že vláda SR uznesením č. 1082/1999 z 8.12.1999
schválila jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátných
občanov Australského zväzu a Nového Zélandu. Toto opatrenie se
vztahije na štátnych príslušníkov Austrálie resp. Nového Zélandu,
ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky pri turistických a ob
chodných cestách nepresahujúcich devťdesat (90) dní a nadobudlo
účinnosti od 1. januára 2000.
Anna Tureničová
charé ď affaires a.i.

10 [B vart
zastavil stíhání případu
estébáckého mučitele (umlátil
nevinného člověka)
6/1
Vláda schválila návrh záko
na, který řeší alespoň částečnou
kompenzaci platu zaměstnancům,
kteří nedostávají od zaměstna
vatele mzdu, s tímto zákonem
souvisí i zákon o konkurzu
6/1
Ztráta Konsolidační banky,
do níž stát převádí ztrátové úvěry
z vytunelovaných bank, činí 40
miliard jež dříve či později zaplatí
daňoví poplatníci, původně se
počítalo se ztrátou 7 miliard
7/1
Ministr zahraničí Jan Kavan
se formálně omluvil Josefovi Zieleniecovi, avšak zachoval si "vnitř
ní přesvědčení" o nekorektnosti
Zieleniecových vztahů s novináři
8/1
Miloš Zeman se též omluvil
Josefu Zieleniecovi
8/1
Televize Nova zveřejnila
podmínky Ertse Bank, která se za
jímá o koupi České spořitelny
10/1 Podle statistiky má Česká
republika 10 290 000 občanů, více
lidí umírá než se rodí dětí

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.
10/1 V sobotu zemřel nejstarší
český občan, pan Ludvík Petrůj ve
věku 107 let, popřejme mu věčný
klid
11/1 Počet nezaměstnaných
dosáhl rekordních 9,4 procent
11/1 Ve věznicích ve Vinařících
nedaleko Kladna vypukla vzpoura,
1500 vězňů zahájilo hladovku
12/1 Sociální demokraté vysoudili Lidový dům v Praze, tím se od
blokuje 180 milionů korun - ústav
ní soud tak rozhodl na základě
uznání kontinuity předpučové
socdem a exilové socdem
12/1 Úřad pro dokumentaci zlo
činů komunismu chce postavit
před soud bývalého pohraničníka,
podezřelého z toho, že střílel na
lidi
A
13/1 Česká národní banka
požaduje přes devět miliard z
rozpočtu jako kompenzaci za
vyrovnání mezi Českou a
Slovenskou republikou
15/1 Ve středních Čechách
umřelo na chřipku už 14 lidí, další
dva lidé zemřelina severu
►<». jo«»
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17/1 Na Václavském náměstí byl
v neděli odhalen památník Jana
Palacha a Jana Zajíce, dvou
mladých mužů, kteří se v roce
1969 upálili na protest proti ruské
invazi do Československa
17/1 Miloš Zeman prohlásil, že
stát už nebude nalévat do
brněnského Zetoru další miliardy
(postupně jich bylo devět) maximálně pomůže najít
zahraničního investora
17/1 Místopředseda vlády Pavel
Rychetský odmítl ideu obsaženou
v letácích, které se od pondělka
objeví v lékařských ordinacích, že
by měli pacienti dobrovolně dávat
stokorunové sponsorské dary
lékařům, leták distribuuje Česká
lékařská komora (ČLK)
18/1 Strhla se sněhová bouře na
celém území, na mnoha místech v
horských a podhorských oblastech
zablokovala dopravu - byla tu
skutečná bouře i s hřměním a
blesky, foukal vítr o rychlosti až 80
km/hod
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OPAL GALLERY I !? BLUEBERRIES U-PICK BORUVKY I
FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE AUSTRALIAN ARTWORK

TAXFREE
192 COLLINS STTREET, MELBOURNE 3000

Lot. 2 Henderson Road,
WANDIN NORTH 3139

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

Otevřeno od 29. prosince 99
do února 2000,
od 9 do 5 hodin, mimo
pondělky a úterky.
Před návštěvou vždy
telefonujte na

0359643303
MELWAY119G:9

SUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS’ SUPPLIES

Pk: 9557 4199, 9557 3813
Fax: 9557 4924
378 Centre Rd, Bentleigh 3204

rZ . Z z/ZZÍ/XZ . Zz/Z/Z'/z’
nová česká cukrárna
otevřeno denně mimo neděli a pondělí
Shop 18, Mountain Gate Shopping Centre,
Ferntree Gully Road, Femtree Gully
Telefon: 9758 6100
Shop 68, Maling Road, Canterbury
Telefon: 9830 5004

Jr
F

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

vartu

Dary na fond R. Kuglera:
Vasitch Z.

50

Mencl G.a A.

30

Hájek M. a A.

30

Beneš F. a E.

100

úterý 8. února:

Jandovská E.

100

Jarčin profesor
T. Pišték, H. Vítové, J. Plachta

Fryš V.

20

Glisič P. a M.

50

úterý 22. února:

Erbenová J.

25

Děvčata nedejte se...

pí. Jančářová

50

Hugo Haas, Adina Mandlová

Výtah je před dokončením.
Doufáme, že bude v provozu v
polovině února.

Začátek v 8 hodin, večeře před představením
VSTUPNÉ $ 2,-

DISCO

MILAN DROBNÝ

v sobotu
26. února
Objednávky míst na tel:

Od 60 let hvězda československé populární hudby
zpívá písničky známých autorů, ale také vlastní skladby.
Vystoupení Milana Drobného v Národním domě se uskuteční
v sobotu 29. ledna v 8 hodin večer.

VSTUPNÉ $ 15,-

9361 2051

Večeře k dostání v horním sále
Lístky k dostání u pokladny od 6 hodin.

r— ——————————

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

(S)ne
®ano,

nehodící se, škrtněte

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

vart
Švestková neděle
12. února ve 12 hod. tradiční oběd.
Polévka a švestkové knedlíky
Cena $ 10.00
Objednávky míst na tel:
9744 1691 nebo 9432 8246

Únorová zábava
v sobotu 5. února
v Odarodním dome.
Vraje STUDIO 4,
večeře v horním sále
Vstupné $10
Objednávky na tel.:
9744 1691 nebo 9432 8246
Vydává SOKOL MELBOURNE INC.
497 Queensberry Street, North Melboume 3051, Tel: 9329 9922, Fax: 94328245
Technická spolupráce V. Weinzettl 9579 2216.
If undelivered return to:

Sokolsky list
497 Queensberry Street
North Melboume 3051
AUSTRALIA

REGISTERED BY AUSTRALIA POST

PP 340742100052

Austrálie
Melboume

4. - 29. března 2000
Adelaide

Brisbane

Sydney
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Jožka Cerný „Král Moravy“,
nej slavnější zpěvák lidových písní české
republiky, který za posledních několik
desítiletí prodal několik milionů desek.
Některé písně v jeho podání se již staly
legendou, Za tú horu vysokú, Eště si já,
Páslo dívča páva, Okolo Seče, Kohútku
jeřábí atd.
Jeho poslední CD "S árií mládnout smíš"
. je jedno z nejprodávanějších v ČR, a
obsahuje árie s hudbou Čajkovského,
Schuberta, Frimla, Dvořáka a jiných
klasických skladatelů podle textů
Zd. Borovce, P. Vrby a Ed.Krečmara.
V repertoáru má i písně Karla Hašlera jako
„Po starých zámeckých schodech“.
Neobvyklý rozsah a nádhernou barvu
hlasu J.Černého obdivuje celý národ.

Karel Vágner „Mistr basů“,
zpěvák, hudební skladatel, vypravěč,
kapelník, producent a majitel velké
gramofonové firmy vám zazpívá písničky
nejen z repertoáru divadla Semafor, ale i
mnoho dalších „hitů“
které ho tak proslavili.
Jeho písničky zpívají zpěváci Hana
Zagorová, Karel Gott, Karel Černoch,
Petra Janů a mnozí jiní.
Karel Vágner je držitelem historického
československého i českého rekordu
v prodeji desek. Jeho největší hit „Holky
z naší školky“, který napsal pro slavné
duo P.Kotvada a St.Hložka se prodalo
rekordních milion tři sta tisíc desek.

garníž Vás na show, na kttzrg nezapomenete.
PROGRAM:
V Sobotu 4. března ve 20.00 hod.

V Neděli 5. března v 16.00 hod.

Sokol Melbourne
497 Queensberry Street
North Melbourne, Tel: 9744 1691
Československý klub v Adelaidě,
51 Coglin Street, Brompton
Tel: 8384 7362

V Sobotu 11. března ve 19.00 hod.

Československý klub v Queenslandu,
25 Upfíeld St., Burbank, 4156
tel., 07 3343 3489,

V Sobotu 18. března ve 20.00 hod.

Sokol Sydney
16 Grattan Crescent, Frenchs Forest, 2086
Informace p. Jelínek tel.: 02 9529 8457

V neděli 19. března v 16.00 hod.

Československý country klub v Sydney,
30 Devonshire Road, Kemps Creek
tel., 02 9606 0904,

V úterý 21. března ve 20.00 hod.

Czechoslovak Club of ACT,
18 Shropshire St., Queanbeyan
pan Tauchek 6258 1016

Oba budou zpívat a vyprávět, zkrátka Vás bavit přes dvě hodiny.
Uslyšíte písně svého mládí a veselé příhody ze života, z filmových
natáčení, o pěvecké a muzikantské branži a budou Vám odpovídat na
Vaše otázky.
Při koncertě také budete mít možnost si zakoupit výběr CD a videí obou
umělců.
Studenti a vojáci mají slevu.

Vstupné 20 dolarů

Krátké recenze o obou umělcích najdete ve 13 čísle HOVin. čtrnáctideníku
vycházejícího pro české a slovenské krajany v Austrálii.
V Sydney pro ty, kdo potřebují zajistit transport do klubů volejte :
Petru 0416 385 192 nebo Renatu 0402 034 409

