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CESTA A ODKAZ TGM
Tomáš Garrique Masaryk
(7.3..1850 - 14.9.1937) byl a
zůstává jednou z nejdůleži
tějších a nejvýraznějšich osob
ností českého veřejného života
jak na konci století devate
náctého, tak ve století dva
cátém až do dneška. Jeho
význam byl mnohým zřejmý
také v desítiletích, po která se
u nás Masaryk oficiálně z
ideologicko-doktrinářských dů
vodů odmítal, nebo se o něm
museio mlčet. V chápání jeho
osobnosti a díla však postupně
vznikla řada stereotypů. Pro
mnohé byl pouhým českým
nacionalistou, ničitelem středo
evropské
rakousko-uherské
idyly národů a soužití kultur.
Pro jiné zase byl laskavým
tatíčkem, filozofem na trůnu,
závazným vzorem češství ane
bo prezidentem, který nechal
střílet do dělníků ...
Domnívám se, že část čes
ké veřejnosti některé z těchto
vzorců myšlení dodnes nekri
ticky přijímá, další o Masary
kovi mlčí, jiní dávají z různých

důvodů najevo svůj nezájem a
lhostejnost. A téměř nám všem
ale chybí zevrubnější znalost
alespoň hlavních myšlenek a
tezí, které Masaryk vytvořil,
abychom mohli je přijmout či
byli ovlivněni jeho odkazem.
Stopadesáté výročí narození
TGM nás snad bude inspirovat
k zájmu o Masarykův přínos do
české vzdělanosti, snad také
napomůže předpokládaný zá
jem sdělovacích prostředků .
Název tohoto článku jsem
převzal z projevu Edvarda
Beneše, který pronesl nad
Masarykovou rakví dne 21. září
1939 a v němž se mu podle
mého soudu podařilo v nejzá
kladnějších charakteristikách a
v jednotícím gestu výstižně
shrnout jak konkrétně historic
ký, tak politický a myslitelský
význam Masarykovy osobnosti
pro český veřejný život. Bene
šův přístup je výzvou také pro
nás. Pokud vím, český exil se
vždy a bez výhrad hlásil k

Masarykově odkazu. U příleži
tosti tohoto 150 výročí smrti
TGM by bylo zapotřebí nám
přiblížit jeho lidský profil, jeho
učení, jeho tvořitelský výkon položil základy ke vzniku
Československé republiky, s
autoritou převratně působil v
různých oblastech politického,
společenského, kulturního a
dokonce i náboženského života
našeho národa. Poukázal na
čerstvě vytvořené situace a
významy v nových souvi
slostech. Česká koruna ztratila
samostatnost porážkou na Bílé
hoře v roce 1620 a státní
samostatnost byla po tři sta
letech národnostního útlaku
obnovena v roce 1918 pře
devším přičiněním T.G. Masa
ryka, sta! prvním prezidentem
Československé
republiky.
Znovuvybudování českého stá
tu patří k Masarykově hlavní
zásluze.
Luboš Ondrášek
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MASARYKOVO DÍLO
V našem povědomí stále
zůstává, že březen je měsíc
našeho prvního prezidenta T.G.
Masaryka. S jeho jménem je
kromě jiného spojeno hledání
národní identity, které se stalo
naléhavou otázkou českého
života od počátku obrození a je
aktuální dodnes. Je zajímavé,
že každá generace se jí ujímá
znova. Řekl bych, že je to
vlastnost národa, jehož existen
ce a samourčení byly již
několikrát do kořene otřeseny.
Radikální zlom národní konti
nuity si vždy žádá zpětnou ná
vaznost na přetržený vývoj a
vyvedení z krize. Masaryk na
vázal na Palackého výzvou:
český národ může zvítězit silou
ducha a nikoliv doktrinární intolerancí či totalitním násilím.
Mezi hlavní pilíře evropanství a
řekl bych i světoobčanství patří
tolerance, respekt k jinému ná
zoru jako otevřené cesty k
lepšímu poznávání pravdivé a
svobodné instituce. To snad je
jediná cesta zaručující spolužiti
rozrůzněného světa.
Masaryk bojoval za demo
kracii a věřil, že z první světové
války vyjde vítězná. K neštěstí,
které potkalo český národ po

Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
Bílé hoře, se pak připojila na
prostá ztráta tolerance spojená
s daty únor 1948 a srpen 1968.
Nesnášenlivost nabyla podoby
politické ideologie a zvůle. Kni
hy se pálily jako za Koniáše a
likvidace národní elity dopadla
na národní charakter. Zavládl
strach, život dvojí tváře, lhostej
nost, cynismus a starání se o
to, abych svůj život prožil s
pokud možná nejmenšími ne
příjemnostmi. Je to lidské, ale z
lidí to dělá otroky. Morální
otroctví je jen předehrou ke
kulturní a národní bídě. Říkalo
se „lépe vestoje zemřít než žit
v kleče“, Švejk tento názor po
opravil - „raděj budu pět minut
zbabělej než celej život mrtvěj“,
východní Němci ještě nedávno
tvrdili „lepší být rudý než
mrtvý“.
Šestiletá nacistická okupace
v podstatě nenarušila Masary
kovu tzv. českou otázku jako
základní téma kulturně-politického života. Řekl bych, že to
byl velký Masarykův vliv a od
kaz a že narozdíl od jiných
středoevropských
fašistická
ideologie zůstala u nás téměř
bez odezvy. Rok 1948 ale vy
mknul národ z oblasti jeho
tisícileté civilizační příslušnosti
a přirazil jej k sociálním struk

turám ruského byzantismu,
tatarské despocie a mongolské
krutosti. A tato diskontinuita,
která se tak hluboce zařízla,
oživila po roce 1989 masa
rykovskou diskusi o smyslu
českých dějin a návratu k
morální seberealizaci. Masaryk
se zabýval českými dějinami
jako, poněkud pateticky řečeno,
výzvou k novým činům. Služba
národní věci patřila k velké
Masarykově morální sile. Malé
národy netvoří epochy, vtiskují
jim jenom svou tvář.
V. Donát

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.

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

Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři

RINGWOOD
Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.

známky, mince, medaile,
řády a vyznamenání,
zlato & stříbro,
porady a ocenění zdarma
Prodejní doba:
Pondělí - středa, sobota, neděle 10-6
Čtvrtek 10-7, pátek 10-9

S 9873 3016
Pondělí-Pátek
Sobota

8:30-20:00
9:00-13:00
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ODTUD A ODJINUD
éměř 45 % obyvatel ČR ve
věku 16-65 let se domluví
pouze česky, anglicky pouze
15,1 %, tři čtvrtiny Čechů se
nedomluví ani německy, fran
couzský nebo Španělsky. Vy
plývá to z publikace Lidské
zdroje 1999 vydané v Praze.
Obyvatelé ČR tak zaostávají za
jazykovými znalostmi obyvatel
zemi EU, např. v Nizozemí
mluví anglicky téměř 70 %
Holanďanů, v Belgii je to polo
vina všech obyvatel v uvedené
věkové kategorii, v Německu
se nám zdá, že anglicky tam
umí téměř každý. Hůře než Če
ši jsou na tom již jen Poláci, jen
pět procent se jich domluví an
glicky. Do Melbourne se na
kratší dobu vrátil jeden z
exulantů, který nyní žije v Pra
ze, ptal jsem se ho, jestli stále
dělá průvodce pro i anglicky
mluvící turisty. Nikoliv, řekl mi,

T

začal jsem hrát v kapele na
klarinet, pak tam onemocněl
hráč na basu, tak jsem ho za
skočil, když se vrátil, měli ji
ného klarinetistu, tak střídám
housle a banjo. „Tím se ale
neživíš“ ptám se ho, to ne,
odpovídá, začal jsem učit něm
činu, nyní ale učím francouz
štinu. Takže vidím jakýsi rozdíl
mezi Čechem z Prahy a z
Melbourne.
e velké letošní zimě a
abnormálním sněžení, z
Českého štítu spadla lavina a
se zemí srovnala ve Vysokých
Tatrách nejvýše položenou
chatu pod Rysy -2250 m, která
sloužila lyžařům a turistům od
roku 1933. Je to po vyhoření
Zbojnické chaty další ztráta.
když jsme na Slovensku od 1, února tam došlo ke
zvýšení cen, elektrická energie
byla zdražená o 40 %, plyn o
30 %, vodné o 27 %, železnice
o 30 %, autobusy o 20 %,

V

M

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

poštovné o 10 %, telekomu
nikace o 5 %. Dopad na osobu
b^le asi 12.5 % čistého příjmu.
eský domácí tisk stále dis
kutuje, jaký je rozdíl mezi
exulantem a emigrantem. Pro
nás, exulanty, je věc jasná,
pojmy „voják“ a „žoldák“ nebo
„dům“ a „barabizna“ přece patří
také do stejné synonymní řady
a přece je jejích významové
rozdílné zabarvení nepopiratel
né. Pojmem “exulant" označu
jeme člověka, který odešel z
vlasti pro svůj politický, filozo
fický nebo náboženský postoj a
pro jehož další vyznávání mu
hrozila pronásledováni a pří
padně I smrt, jehož pobyt mimo
domov nazýváme tedy exilem.
„Emigranty“ pak mám na mysli
ostatní vystěhovalce, kteří měli
pro svůj odchod důvody jiné
než světonázorové, o jejich od
chodu pak mluvíme jako o
emigraci. Rozdíl v obsahu poj
mů je zcela průkazný. Záměna

C

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.

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 AIRLINES
Suitě 808, Australia Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713
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obou pojmů náš jazyk neobo
hacuje, naopak, vnáší do jeho
slovníku rozkolísanost a zma
tek. Důsledné rozlišování obou
pojmů náš jazyk nijak neo
chudí, naopak, zvýší jeho výra
zovou přesnost. Toto je vzkaz k
domovu a domácí novinářům,
my v exilu jsme na tyto pojmy
citliví.
e to padesát let co zemřel
George Orwell. Když jsem
přišel před více než třiceti lety
do exilu, jeho tehdy již světo
známá a poúnorovými exulanty
vyznávaná kniha Zvířecí statek,
byla pro mne zcela nová a ne
známá. Po přečtení jsem ihned
viděl, že spisovatel představuje
jednoho z velikánů dvacátého
století, který na rozdíl od
mnoha jiných velmi ostře viděl
nebezpečí totalitarismu .
ázená - handball byla zařa
zena do programu letošní
olympiády v Sydney. Je to v
Evropě oblíbený sport, na pá
tém kontinentu pak neznámý.
Austrálie jako pořádající země
olympiády má právo se zú
častnit všech zařazených spor
tů a tak narychlo sestavila olympijské družstvo házené, do
kterého nominovala hráče je
denácti původních národností.
V České republice a na Sloven
sku má házená vysokou úro
veň, ale bohužel v australském
družstvo se neobjeví nikdo z
našich krajanů, jsou to zejména
Němci, Jihoslované a Skan
dinávci.
řestup oblíbeného, vzděla
ného a známého římsko
katolického kněze dr. Odilo
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Velvyslanectví České republiky: 38 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
Štampacha do starokatolické
církve vyvolalo obvinění, že
starokatolický biskup Dušan
Hejbal věřící a dokonce také
kněze přetahuje. Biskup toto
silně odmítá a žádá před
stavitele ostatních církví, aby
respektovali u každého svobo
du svědomí. Alois Sassmann,
starokatolický farář v Táboře,
na obranu biskupa veřejně
prohlásil, že nebyl přetažen, ale
jako ř.k. kněz se provinil, po
rušil celibát, byl ř.k. církví po
právu potrestán, cítil však být
povolán ke kněžství, ale také I
k manželství, rozhodl.se tedy k
vykonávání kněžské služby u
starokatolíků, kteří proti žena
tým kněžím nemají námitky.
obře si pamatujeme na
meloucháře, kteří v socia
listickém Československu pra
covali na černo ve všech mož
ných řemeslech, zejména na
stavbách. Ani deset let po pádu
komunismu melouchaření ne
zmizelo, odhaduje se, že v ČR
si tak přivydělává nejméně 400
tisíc lidí, zejména drobných ře
meslníků jako zedníků nebo
instalatérů. Spokojení jsou jak
meloucháři, tak zákazníci, prá
ce přijde levněji. Většina melouchářů se hlásí k neza
městnaným, berou podporu a
„vedlejšák“, jak říkají, jim
„píchne“.
sistent ruského vojenského
atašé v ČR byl usvědčen
ze špionáže, byl z republiky
začátkem roku vyhoštěn a
nezpůsobilo mu to žádnou jinou
újmu. Hůře na tom budou lidé,
kteří tomuto špionovi podávali
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důvěrné a tajené informace,
těm hrozí až 15leté vězení. Do
bře jim tak. Po vstupu ČR do
NATO jisté mocnosti mají zá
jem prolomit informační em
bargo.
rabské země přestaly na
kupovat česká nákladní
auta. Kopřivnická TATRA za
znamenala v loňském roce
ztrátu 400 milionů korun. Nyní
již můžete tušit, co takovou
skutečnost v kapitalistickém
světě následuje. Na Moravu již
přijeli zástupci švédské auto
mobilky VOLVO.
f rozhořčením zjišťujeme, že
Kongres USA a jeho roz
hlasová rada guvernérů zamýš
lí omezit nebo dokonce zrušit
české vysílání Hlasu Ameriky
do České republiky. Po půl
století tento program informo
val české posluchač nejen o
politické situaci ve Spojených
státech a v demokratickém svě
tě vůbec, ale jeho relace zahr
novaly kromě zpravodajství
také sport, kulturu, zdraví,
životní prostředí, komentáře
všeho druhu a také dopisy
posluchačů. Toto vysílání by
nemělo být přerušeno, tradice
nejen zavazuje, ale také
zkulturňuje.
rezidentství Václava Havla
skončí v roce 2003. Samo
zřejmě že se již uvažuje o jeho
nástupci. V březnu se prezident
Havel setkal s dr M Albrightovou, roz. Korbelovou, a do
konce i během rozhovoru v
České televizi ji naznačil, že by
byla jeho vhodnou nástupkyní.
Americká ministryně zahranič-

M
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ÚDRŽBA A OPRAVY

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

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
nich věcí odpověděla, že se
nepovažuje za kandidátku na
tuto funkci, že její srdce je na
dvou místech, ale Amerika je
místo, kam patří.
lovenský soubor písní a
tanců LÍPA uspořádal turné
po Austrálii a zavítal také do
Melbourne. Kolem dvaceti ta
nečníků, zpěváků a hudebníků
se představilo ve slovenském
kulturním domě v Lavertonu a
o den později v našem Národ
ním domě. Záhadou zůstává,
proč tak skvělá a ojedinělá
příležitost zůstala české pos
politosti v Melbourne přísně
utajena k velké škodě jak hostů
ze Slovenska tak zejména naší.
Kdybych napsal, že propagace
této akce pokulhávala, byla by
to pochvala. Ve skutečnosti
uvedení ve známost, že LÍPA
hostuje v Národním domě
nebylo téměř žádné.
áš antarktický špion hlásí,
že na Jižním pólu zavlála
česká vlajka. Pěšky tam do
razila skupina čtyř žen a jedna
z nich tam naši vlajku podepsanou prezidentem Havlem
vztyčila. Tato polární badatelka
nebyla Češka, ale Rosie Stancerová, Angličanka, která žije v
Praze.
elvyslanec České repub
liky v Canbeře udělil sta
rostovi Sokola Pavlu Pospíchalovi pamětní medaili Mini
sterstva zahraničních věcí Čes
ké republiky za dlouholetou
práci pro českou komunitu v
Melbourne a za spolupráci s
českou zahraniční službou. IP
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Tá bo ro vý
dík.
Tak už letos po páté .... ,
říkali si lidé, kteří pomáhali
uskutečňovat letní tábor pro
děti na Šumavě v letovisku
“Peksa Park” v Belgrave. Začí
nalo to všelijak. Bude nebo
nebude? Nejsou přece zase ve
doucí a kdo by se s tím stále
mořil v horku lednové Aus
trálie? Vše se rozhodlo až v půli
prosince, kdy se dalo opět
dohromady dost ochotných a
zkušených lidí, kteří se uvolili k
týdenní dobrovolné práci.
Dobrá vůle tedy zvítězila a
tak bylo vyslyšeno přání asi
třiceti dětí a jejich rodičů sejít se
na týden pod stany a užít si léto
v českém duchu. Ano, po pat
náctileté pauze mezi rokem
1981 až 1996 se v roce 2000
sešli po páté táborníci již další
mladší generace. Užili si
společně nádherné počasí s
koupáním, výlety, procházka
mi, na koních, hrami, českou
výukou a táborákem s pís
ničkami a verši.
V týdenním programu, který
měl letos název Olympijské dis
cipliny, plnili účastníci různé úkoly a soutěže v plavání, tábo
ření, obratnosti, jízdy na koni,
ale i v mlčení, čistotě, odvaze a
ohleduplnosti. To vše patřilo k
táborovému životu. A tak čtyři
týmy bojovaly o své umístění.
Modré kukačky, co mají rády
houpačky, jezdily výborně na
koních, zatím co Černí brouci

K PRONÁJMU

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

9809 1826

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
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nejrychleji plavali. Zato Zelení
hadi nejlépe skákali a Žluté
včelky se zase dobře učily.
Vždyť to bylo i v jejich skan
dovaných heslech. A navíc při
spěly děti k dobré pohodě i
svým slušným chováním.
Za takový tábor se patří
mnoha lidem poděkovat ať už
byli u příprav, v kuchyni a nebo
při vedení dětí. Začněme u bá
ječné domácí stravy, kterou
pečlivě připravovali Jarda Křepčík, Mirek Jelínek, a Alenka
Dědková. Těm sehraně pomá
hali Slávek, Jana, Helenka a
Alex. Mnohokrát děkujeme.
Další díky patří Fandovi T. za
zapůjčení koní, Milanovi za po
moc při odvozu na výlet k
jezeru Emerald a p. Novákovi
za opětné půjčení lednice.
Nakonec děkuji letošnímu
bezvadnému týmu vedoucích
za stálou péči a starost o děti
při zvládání všedních i nevšed
ních úkolů dne. Jsou to Jaquie
S., Pavla N. a Markéta s Evou
z Čech. Rovněž děkuji asisten
tům jménem Rene, Johnatan,
Michal, Eva, Vašek za nápo
moc a ochotu pomáhat, nich
bych chtěla říci, že se po prvé
zúčastnili před pěti lety jako
malí. Zdá se, že se jim na

OPAL
GALLERY
FOR OPALS OF DISTINCTION 4 FINE AUSTRALIAN ARTWORK

TAX FREE
192 COLLFNS 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

6
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táborech líbilo natolik, že chtějí
pokračovat dál jako vedoucí a
umožnit tak pěkné stanování na
Šumavě dalším českým dětem.
Dá se říci, že to byl tábor klidný,
pokojný a proto snad I spo
kojený.Takový tábor by se
nechal docela s radostí spo
lečně zopakovat.
A chcete li se na něj podívat
sami doma, můžete si o něm
zapůjčit video z Národního do
mu pod názvem Tábor České
školy
2000. Za to děkuji
Ivanovi a všem co natáčeli.
Vlasta Š.

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

Syn otce...
Václav 3V
Vít Vaniček
Dokončení

Všechny domácí rozpory se
promítly do Václavovy zahra
niční (tedy i říšské) politiky. Stá
le nedůvěřivější, stále výbuš
nější panovník (cholerické vý
buchy hněvu byly u Lucem
burků dědičné, trpěl jimi i Karel
IV. i Jan Lucemburský) nemohl
vyhovovat říšské šlechtě, jež
požadovala vládu silné ruky
raději než nekonečné rozbroje
Jak na to?
jednotlivců. Té se jim však od
Vrtalo mi hlavou, kde berou
Václava v žádném případě
lidi peníze. Třeba taková Vlasta
však nedostalo. Místo toho
- jak si asi může dovolit dat tolik
začal Václav trpět depresivními
na Český dům. Nedalo mi to a
stavy, které řešil nadměrným
nedávno jsem seji optal. Dostal
pitím a pomalu přivykal roli
jsem zajímavou odpověď: Když
postrkovaného outsidera. Pak
si totiž vezmete na byt studenta
už na sebe nenechala rána
nebo hosta z Čech, něco Vám
osudu dlouho čekat - r.1400 byl
přispěje na pobyt. Dalo by se
sesazen z říšského trůnu. Jeho
říct, že 50 dolaru za týden na
snaha o znovuzískání trůnu
osobu je pakatel, ale po něko
ztroskotala po obeslání neús
lika měsících z toho vznikne
pěšného koncilu v Pise. Když
slušná částka. No, a ta se pak
na naléhání Husa upravil r.1409
dá jako neočekávaný příjem na
poměr hlasů na univerzitě
český fond domu. Snadné, že?
v Praze ve prospěch Čechů a
Zkuste to! Pomůžete mladým
diskriminoval tak ostatní ná
českým lidem, v domě máte
rody, získal za to sice podporu
veseleji a navíc tím náš Národ
českých mistrů, ale univerzita
ní dům získá další tolik potřeb
ztratila svůj mezinárodní výz
né finance.
NP
nam. Na 5000 profesorů a
studentů
opustilo
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - HYMANS SOLICITORS
Čechy a
* Traffic offences
* Criminal Law
odešlo na
* Hearing Loss
* Personal Injury
novou uni* Workers Compensation * Wills and Probates
ve rzit u
* Finance & Mortgages
* Business Law
v Lipsku.
* Conveyancing (fixed prices)
* Liquor Licensing
Václavovi
* Family/Business Trusts * Insurance Litigations
stoupenci
stejně ne
První porada zdarma
prosadili
Česky mluvící právnička - Petra Moravek BEc.LLB.
jeho další
kandidatu
Telephone: 9793 7676
Suite 31, 3rd floor
ru
na říš
Facsimile: 9793 7585
88-90 Walker Street
ský
trůn,
Mobile: 019 420 738
Dandenong 3175
celá snaha
Office also at 450 Williams Street, Melbourne, 3003
panovníka
by appointment only.
tedy vyšla

naprázdno.
Pozornost papežské kurie
se záhy začala stáčet na
v Čechách bující kacířství, kte
ré poprvé opustilo akademic
kou půdu a universitní disputa
ce a přešlo na přetřes na ve
řejnosti (kaple betlémská byla
díky Husovi slavnou kazatelnou
od r.1391). Král a královna Žo
fie, oba ochránci a obdivovatelé
Husa, se museli rozhodnout buďto dál držet ochrannou ruku
nad Husem, který neznal míru
ani kompromis, nebo se ho zříci
a tím odvrátit království před
nebezpečným označením hní
zdiště kacířů. Je nasnadě, jak
se Václav rozhodl. Hus, pobou
řen královou zradou a přinucen
papežovou hrozbou o interdiktu
(zákaz provádění církevních
úkonů - křty, pohřby, svatby)
na Prahu, opustil město a odjel
na Kozí Hrádek, kde napsal
svá
díla.
Jeho
pozdější
rozhodnutí odjet do Kostnice
přes veškerá varování ilustruje
jeho neústupné přesvědčení o
vlastní pravdě.
7.6. 1415 byl Jan Hus
popraven. Šlechta i města, ti
kdo považovali Husovy projevy
za zdůvodněné, rychle podepsali stížný list. Z Husa se stal
mučedník, radikálové se roz
běsnili, široké vrstvy podlehly
militantním náladám. V Če
chách doutnala válka a násilí
hrozilo vypuknout každou chví
li. Václav, již vážně trpící po
tížemi způsobenými alkoholem,
vyřešil nepokoje, které zuřili
hlavně v Praze, jmenováním
nových konšelů (členů městské
rady). Záměrně vybral takové
lidi, kteří s radikalismem nesou
hlasili a přáli si především
zachováni obecného pořádku.
Tento tah přišel však už příliš
pozdě. Buřič Jan Želivský, vůd
ce pražských radikálů a chudi
ny, ze své kazatelny 30.7. 1419
vyslal dav na Novoměstskou
radnici, kde rozzuření radiká
lové vyházeli konšele z oken

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

(defenestrace). Václav viděl, že
situace je neudržitelná, uznal
tedy nové konšely, aby získal
alespoň prostor a čas na ma
névrování. Plány, ať už měl
jakékoli, mu překazila smrt,
která jej zastihla 16.8. 1419.
Zemřel v okamžiku, kdy celá
země nutně potřebovala silnou
ruku monarchy.
Snad i proto byl historiky
následujících generací označen
za neschopného, líného a
liknavého panovníka. Takové
hodnocení je ovšem velmi,
vélmi jednostranné. Pokusil
jsem se vylíčit těžkosti, se
kterými se musel potýkat, a

naznačil jsem i, že ve stínu tak
slavného otce nejenže nebylo
snadné vládnout, ale ani žit.
Václav je negativně hodnocen
hlavně ve srovnání se svým
otcem, jenž mu ale - upřímně
řečeno - mnoho nepříjemností
připravil sám svou mírně
krátkozrakou politikou (např.
Karlovy úplatky církvi v Če
chách i v říši). Václav se ocitl
v jedné
z nejtěžších
dob
v historii našeho státu - kdyby
měl větší štěstí, měl před
poklady k tomu, aby dosáhl
skvělých výsledků jak na poli
politickém, tak. na kolbišti
historie.
♦

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

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

IVO NOVAK
13 Gifford Avenue,
Ferntree Gully

MOBILE: 0407 369 211
Shop: 9758 8854

PRAGUE CAKES
jemné české
pečivo a zákusky

(21.3.-20- 4.)
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K DOPISŮM

Dostali jsme na adresu
Kvartu několik dopisů. Ty, které
nás chválí jsou krátké a struč
né, ale pochvalné dopisy se
uveřejňují jen když je nejhůř. Ty
dopisy, které kritizují a nadáva
jí, jsou vždy podstatně delší a
nedá se z nich přetisknout více
než výňatky. Proto všechno jen
ve zkratce. Pan Joe Kinda píše:
Ještě k té diskriminaci. V
prosincovém Kvartu mě pan
Pospíchal vybízí, abych na
rovnal svou páteř a zúčastnil se
svým podpisem jeho protestní
akce proti údajné diskriminaci
českých turistů australskou

x

Základní vlastnosti:

cýnamčký
nezávislý
odvážný
aktivní
úprimný
tinfívý
siný
egocentrický
někdy arogantní
prchlivý

Lucie Bílá je
typický beran.
Beran bývá totiž
velmi umanutý.
S beranem vyjdete
nejlépe, když jej
budete obdivovat
A rozhodni
s obdivem
nefetřte, jinak
může být
nervózní
Lucie BÍLÁ
*7. 4. 1966

■LWMWfl- ■ JMI ľ «

BOHÉMU TUNEL
Plánujete častovat?
Vša zařídíme
spolehlivě, rychle, za dobré cenyl

Bohemia Ý)
ffíÄ VEL

Otevřeno denně

od 8.30 do 5.30,

mimo pondělí a úterý.

31 BLUFF ROAD,
BLACK ROCK
TEL: 9589 0110 MEL: 85-K4

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

vládou. Neuvádí ale, zda-li tato
akce jest jeho privátní iniciativa
a nebo má-li požehnání Sokola
jako spolku. Pan Pospíchal
uvádí jako důkaz této diskri
minace, případ jakési přítelkyně
místního Čecha a poukazuje na
arogantní chování jakési paní
Tamary, česky mluvící zaměst
nankyně australského konzulá
tu ve Vídni... Dopis pokračuje
na třech stránkách. Pan Kinda
popisuje zážitky s českou
cizineckou policií, dny čekání
na úřední razítko do austral
ského pasu a zhovadilost čes
kých byrokratů. A na závěr:
Nechť se proto pan Pospíchal
nezlobí, ale jeho protest podpi
sovat nebudu. Chce totiž pod
pisy předat českému velvys
lanci, aby tento je použil ve
svých jednáních s australskou
vládou. Česká republika je pro
mne osobně, a pro všechny
Australany zemí, ve které
nejsou vítáni a není s nimi
přátelsky zacházeno. Nehod
lám tudíž pana velvyslance v
jeho jednání podporovat. Pokud
pak jedu do Evropy, České
republice se velkým obloukem
vyhnu. Pan Pospíchal jest
českým občanem a svou
protestní
akcí
se
stal
služebníkem Českého státu a
České vlády. Má plné právo tak
činit. Vyzývám ale tímto výbor
Sokola Melboume, aby jasně a
veřejně se vyjádřil, zda-li
souhlasí s tím, aby se po letech
nezávislosti stal Sokol Mel-

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.

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635
bourne slouhou české vlády,
která tak hulvátsky šlape nejen
po právech svých vlastních
občanů žijících v Austrálii, ale
není ani schopna zajistit slušné
chování svých biřiců vůči
ostatním australským obča
nům. Bera v úvahu, že členové
Sokola jsou lidé s jedním a
nebo se dvěma občanstvími,
měl by Sokol v případě sporu
mezi českou a australskou
vládou zůstat neutrální a
nedovolit, aby se tento spolek
stal pouhou filiálkou českého
konzulátu. Pokud by Sokol
Melbourne potvrdil, že se
ztotožňuje s protestní akcí pana
Pospíchala, pak já osobné v
takovém spolku nemám co
pohledávat. J.F. Kinda.
Je pravda, že ani já jako
soukromá osoba ani Sokol
Melbourne nemůžeme napravit
všechny domnělé nebo skuteč
né křivdy. A je smutné, že
reakce některých čtenářů na
tuto skutečnost spočívá v tom,
že v takovém spolku nemají co
pohledávat nebo odřeknou
Kvart, bez jakékoliv snahy o
nápravu. Nejsmutnější ovšem
je, že fakta nemají s jejich
argumenty mnoho společného.
Stále považuji za diskriminační
formulář australských úřadů
dožadující se informací o
válečných zločinech českých
občanů a ne občanů zemí,
které se prokazatelně na
válečných zločinech podíleli
jako Německa, Japonska,
Rakouska nebo Itálie. Nikdy

COOL

jsem neslyšel o Čechovi, který
se dopustil válečných zločinů,
mohu ale vyjmenovat půl tuctu
občanů zmíněných zemí kteří
byli za účast na válečných
zločinech souzeni a mezinárod
ním tribunálem odsouzeni.
O otištění dopisu žádá
také paní Nora Novotná: ...
velice mě překvapil váš krátký
článek o pašerákovi, který
cestoval na český pas. Byl
zadržen na letišti kde chtěl
propašovat malé ještěrky. Vaše
redakce neměla odvahu tohoto
muže jmenovat, tak jak to učinil
Herald-Sun... K tomu mohu
pouze dodat, že Kvart je
měsíčník a proto nemůže
průběžně informovat. Jména
pašeráků byla uveřejněna až
když byl Kvart v tisku.
I ten hezký dopis, který
Kvart chválil a ke kterému byl
přiložen šek na 100 dolarů byl
založen na mylné informaci.
Budova Národního domu se
nemůže nebude prodávat. A
obavy o ztrátu populárního
krajanského střediska jsou
zbytečné. Národní dům navštíví
v průměru 300 krajanů týdně a
o jeho budoucnost je postaráno.
Pavel Pospíchal
Dopisy jsou k přečteni v
Národním domě. Dopis pana
Kindy jsme předali velvyslanci
ČR v Canbeře při příležitosti
jeho nedávné návštěvy
Melbourne.

ZONE

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

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

yy. yfyy. y/y
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
22/2 Bývalí důstojníci SNB
Michal Danišovič a Bedřich
Houbal, kteří veleli v listopadu
1989 policejnímu masakru na
Národní třídě, byli po deseti
letech soudních tahanic odsou
zeni Vrchním soudem k
podmíněnému trestu
22/2 Premiér Miloš Zeman
vyžvanil v Kopřivnici úmysl ho
landského Philipsu zde inves
tovat půl miliardy dolarů a pod
le reakcí zainteresovaných
osob touto indiskrecí realizaci
vážně ohrozil
22/2 Čeští byrokrati chtějí po
zahraničních filharmonicích
poplatky za "pracovní povole
ní", aby se mohli zúčastnit
Pražského jara
23/2 Veteráni z druhé světové
války dostanou peněžitou od
měnu, nejméně 120 tisíc korun
23/2 Ostravští policajti si ne
chali ukrást ze zaparkovaného
auta 2 tisíce nevyplněných
občanských průkazů, jeden
takový originál by na černém
trhu mohl stát pět tisíc korun
jeden kus
25/5 V Šumperku se konala
vzpomínková slavnost, připo
mínající mučednickou smrt
Jana Zajíce před 31 lety

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 přáni připravíme
žáky na zkoušky A.M.E.B.
Můžeme také hrát
české písně a skladby.

Marie Baumová,
tel: 9764 3342

26/2 Pouhých šest set lidí uposlechlo pozvání "výzvy Dě
kujeme, odejděte", napoprvé
4.12.99 přišlo 70 tisíc lidí
26/2 Miss severní Moravy se
stala 18letá Zuzana Lindemannová (92-59-92) z Králce na
Šumpersku.
29/2 Václav Grulich pokračuje
v zlobení - oznámil veřejnosti,
že Zemanova šedá eminence,
bývalý soudruh Miroslav Šlouf
ovlivňoval personální politiku
na vnitru, kde jinde, soudruzi,
že?
29/2 Pokračují fámy o tom, že
by Madeleine Albrightová mo
hla kandidovat na příštího
prezidenta
29/2 V Brně kdosi rozhazuje
návnady napuštěné nervovým
jedem, líčí tento jed na psy
29/2 Podle zjištění STEM si
přeje pětina občanů "vládu pe
vné ruky" - tu si přeje každej
druhej, pokud jde o vládu
pevné ruky namířenou proti
sousedovi
1/3
Michal Žantovský vymá
há po Janovi Kavanovi sděleni,
kteří čeští podnikatelé dopro
vázeli Miroslava Šloufa na ces
tu do Iráku
1/3 Jediná odpověď na člá
nek pana Fišera je pár facek.
Václav Klaus komentuje článek
v novinách, kde se píše o tom,
že jeho manželka je ve vedou
cích orgánech ZWZ Milevsko,
výrobce zařízení pro atomovou
elektrárnu v íránském Bušéru
2/3
Madeleine Albrightová
vydala prohlášení, podle něhož
se "cítí polichocena" spekula
cemi o její eventuální kandida
tuře na prezidentský úřad v
České republice, leč v reálu na
ni nereflektuje
2/3 200 ortodoxních Židů de
monstrovalo v Londýně před
českou ambasádou proti zámě
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ru postavit garáže na místě,
kde před 600 lety byli pohřbeni
jejich souvěrci a od té doby
tam po zrušení hřbitova byla
zástavba
4/3 Sněmovna schválila roz
počet poměrem 127:36; příjmy
budou 592, výdaje 627, scho
dek tedy 35 miliard korun, au
tentická opozice ale tvrdí, že
dosáhne miliard devadesáti
4/3
Evropský soud pro lidská
práva dal zapravdu dědicům
továrny Rakona, rodiny Ottových, jimž český Ústavní soud
zamítl jejich restituční práva
5/3 Miloš Zeman navštívil v
sobotu seminář sociálně demo
kratických žen a opět jim vy
světlil, že ženy nemohou do
vlády, protože jsou na to
hloupé
5/3 Nacionalistický extrémis
ta Vladimír Skoupý zatčený
kvůli propagaci fašismu se
považuje za politického vězně
6/3 Ministryně zahraničí Ma
deleine Albrightová promluvila
v Masarykově univerzitě v Br
ně, poté odjela s Václavem
Havlem do Hodonína, kde
odhalovali Masarykův pomník
6/3 Anarchisté házeli v Brně
na americkou ministryni zahra
ničí Madeleine Albrightovou
vajíčka
6/3 V úterý 7. března v 16.
hodin bude na Hradčanském
náměstí v Praze odhalena
socha prvního prezidenta
Československa.
8/3 Ve středu v poledne se
na půl hodiny zastaví vlaky ve
stanicích - tak bude vypadat
výstražná železničářská stáv
ka, vyhlášená Asociací odborů
na protest nevyplácení mezd
9/3
Na Karlově mostě byly
slavnostně instalovány tři
mosazné tabulky vysvětlující
hanlivý nápis ze sedmnáctého
století nad sousoším. Ukřižová
ní. Tabulky pořídil ze svého pri
mátor Jan Kasl; rabíni přítomní
instalaci hovořilo pochvalně o
"aktu usmíření" a vyslovili

10IH vart
naději, že se podaří vyřešit i
případ staveniště ve Vladisla
vově ulici, kde se našly židov
ské hroby ze třináctého století
9/3 Americký velvyslanec
John Shattuck oznámil, že v
Praze bude otevřena úřadovna
amerického FBI
10/3 Vláda zvýšila t.zv. život
ní minimum na 3770 Kč
měsíčně
11/3 Na severu republiky jsou
povodně, už jsou hlášeny dvě
oběti, dolní část Benátek nad
Jizerou je pod vodou, v pátek
večer hladiny řek začínaly
klesat
13/3 Prezident Havel zřejmě
přestál bronchitídu a cítí se
lépe
14/3 Prezident Havel prohlá
sil, že v této zemi existuji síly
usilující o destabilizaci někte
rých bezpečnostních složek
14/3 Na Chomutovsku se
objevila tuberkulóza
15/3 Miloš Zeman odeslal
prezidentovi dopis oznamující,
že odvolává ministra Jaroslava
Baštu, nahradí ho 28letý Karel
Březina, dosavadní šéf úřadu
vlády
15/3 Václav Grulich oznámil,
že v ČR vznikne imigrační
úřad, ten bude udělovat azyl a
bude se starat o pobyty cizinců
- nebude se starat o zahraniční
turisty
16/3 Václav Havel je v ne
mocnici, je na kyslíku, potravu
dostává nitrožilně; přijal
odstupujícího ministra
Jaroslava Baštu

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.
16/3 Vláda schválila návrhy
novel o volbách, volit budou i
občané v zahraničí, zvýší se
počet volebních krajů a
mandáty se budou rozdělovat
podle ďHondtovy metody
16/3 Komerční banka přizna
la, že porušila zásady obcho
dování při obchodech s rakous
kou firmou BCL, v němž ztrati
la osm miliard korun, podala
trestní oznámení na neznámé
ho pachatele
17/3 Policie obvinila Jana
Stiesse, do nedávna šéfa Fon
du národního majetku, že si
zfalšoval lustrační osvědčení
Václav Grulich potvrdil, že Jan
Stiess si dosud řádně nepožá
dal o nové lustrační osvědčení
17/3 Již podruhé od svého
znovuotevření byla vyloupena
vlašimská hvězdárna. Vedle
"tradiční" spotřební elektroniky,
která byla využívána přede
vším pro přednáškovou a po
pularizační činnost, za oběť
tentokrát padly i Monar 25x100
a Binar25x100. Lupiči je od
nesli patrně vzteky, protože po
úporném zápolení s trezorem
(rozbrušovačka nepomohla) v
něm nenašli žádnou hotovost,
ale jen sborníky Odborných
práci Hvězdárny ve Vlašimi a
diktafon s namluveným
průběhem loňského zatmění
Slunce (ten si odnesly taky).
Na vloupání je však nejděsi
vější způsob, jakým lupiči pře
konali elektronický zabezpečo
vací systém. Nejprve odstřihli
telefonní kabel a poté nejméně

ŠUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS' SUPPLIES

PI: 9557 4199, 9557 3893
FIX: 9557 4924
378 Centre Rd. Bentleigh 3204

BENTLEIGH PAINT SPOT

dvaadvaceti ranami z pistole
ráže 7,65 rozstříleli venkovní
sirénu. Při představě, že by
obdobné zaútočili na přiběh
nuvši rozespalé hvězdáře
každého soudného člověka
polévá mráz po zádech.
18/3 Gunther Verheugen poz
namenal, že Česká republika
udělala pokrok v integračním
procesu, nicméně některé
nedostatky ve zejména státní
správě zůstávají
18/3 Petr Nečas (ODS) po
tvrdil páteční informaci Lido
vých novin, že ruský špión se
snažil získat vojenské infor
mace z Aero Vodochody - věc
byla "prozrazena! v době, kdy
se diskutuje o dalším osudu
našich tajných služeb
18/3 V horských oblastech
opět nastala sněhová kalamita

Znesvěcení:
anekdota o pivu.
Do amerického baru vstoupí tři
výrobci piva - Fosters,
Budweiser a Prazdroj.
Ten od Fostra si objedná
Foster protože, jak neopomene
zdůraznit, je vařen z těch
nejlepších surovin.
Druhý si poručí Bud Light,
protože to je přece nejlepší na
světě.
Ten Čech si poručí coca-colu.
Společníci se ptají:
"Vy si nedáte pivo? "
"Kdepak, když vy nepijete pivo,
ani já nemusím."
©

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
Shop 68, Maling Road, Canterbury
Telefon: 9830 5004

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 vrafiel

VELIKONOCE
2000
NA ŠUMAVĚ
S otcem Hrdinou

o

úterý 4. dubna:

Květná neděíe

Zlatí úhoři
podle knihy Oty Pavla -1988

16.4. v 11 hod. dopoledne
Svěcení ratolestí
Mše svátá - Pašije

úterý 18. dubna:

® VMýpátdi

1940

Babička

21.4. ve 3 hod. odpoledne
Křížová cesta

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

‘ fod ‘Bozi
B
vdikpnoění

Eva Pilařova z osobních důvodů nepřijede.
Koncert plánovaný na 8. dubna se nekoná

23.4. v 11 hod. dopoledne
Mše svátá sloužena v 11 hod.

Obědy se podávají od 12. hod.
Káva a zákusky celý den.
Ve 3 hod. hraje Eda Zlatý k
tanci
Šumava, Locks Way Belgrave
South, tel: 9754 5159
MEL WAY 84.J5

Mrzí mne to, ale ne zase tolik. Po zkušenostech s některými českými
“umělci”, kteří nás v minulých týdnech navštívili, a jejichž návštěva měla
ráz rychlého vyzvednouti našich peněz - míním tím hlavně vystoupení
Jožky Černého s Karlem Wágnerem.
Návštěvy na koncertech byly nízké. Melboumské publikum již není
oslněno káždou hvězdou, která se mihne našim nebem a je zvláště citlivé
na primadony. Takže možná, že poopravíme současné populární české
heslo na :

Děkujeme nejezděte.
Pavel Pospíchal

r— ———_____________
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I Odstřihněte a pošlete s Vaším

———————————n
Přeji si potvrzení příspěvku

I

| příspěvkem na:

©ne

]

I Sokolský list:
I

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

| Národní dům:

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

I

| Jiné dary:

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

©ano,

j

nemohou existovat.
g
Výbor Sokol Melbourne lne. ’

...........

Číslo domu a ulice:

L— — — — —— — .

|

Předem děkujeme za podporu Kvartu a
Národního domu. Bez Vaší pomoci |

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

nehodící se, škrtněte

_...........

I
I
I
I
I
J

vart
Sobota 15. dubna 2000 - exhibiční utkání

ve stolním tenise
Česká republika x Austrálie
Russell Lavale

Jindřich Panský
- 2x finalista mistrovství světa

Milan Orlowski

VSTUPNE
$10, $15, $40

- mistr Austrálie

JeffPlumb
- olympijský reprezentant Austrálie

- 2x mistr Evropy

MELBOURNE SPORTS & AQUATIC CENTRE
Objednávky - Table Tenis Austrália - 9682 2011, Bronstein AH 9563 5570

VELKÁ VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
v sobotu 15. dubna v Národním domě,
497 Queensberry Street, North Melbourne
Hraje STUDIO 4
Večere, tombola a pomlázka
Vstupné $10
Objednávky míst na tel:
9744 1691 nebo 9432 8246
Vydává SOKOL MELBOURNĽ INC.
497 Queensberry Stred, North Melboume 3051, Tel: 9329 9922, Fax: 94328245
Technická spolupráce V. Weinzettl 9579 2216.
If undelivered return to:

Sokolsky list
497 Queensberry Street
North Melbourne 3051
AUSTRA' ' *
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