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ČLENSKÁ SCHŮZE

V pondělí 3. července v 8
hodin večer se koná členská
schůze Sokola Melbourne lne.
Platní členové melbournské sokolské organizace, kteří
se schůze účastní, mají
možnost navrhnout program
příštího volebního období,
přednést svoje návrhy na
zlepšení a rozšíření činnosti or
ganizace a navrhnout výbor
Sokola Melbourne lne.
Nový výbor bude
předložený ke schválení Valné
hromadě. Ta se uskuteční v
neděli 20. srpna. Účastníci
členské schůze potvrdí, že
mají zájem o českou a sloven
skou komunitu ve Viktorii.
Pavel Pospíchal, starosta

červenec 2000

SOKOLSKÝ LIST

ročník XI

SOKOL MELBOURNE
497 QUEENSBERRY ST„
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051

Křížová cesta
P. Josefa Toufara
Přesně v den, kdy komu
nistický režim v Českosloven
sku okázala slavil druhé výročí
svého vítězství, tedy 25. února
1950, byl do Státního sanatoria
v Praze příslušníky obávané
StB dopraven umírající muž.
Po celém těle nesl stopy
nelidského týrání. Jeho totož
nost byla přísně tajena, přes
veškerou snahu lékařů se ho
nepodařilo udržet při životě,
ještě tentýž večer zemřel a o tři
dny později byl pod jménem
Zouhar pochován
do hromadného
hrobu na hřbitově
v Ďáblicích.
Jeho skutečné
jméno bylo Josef Toufar
a až do okamžiku
těžké zkoušky, v
níž pro pevnost
víry musel pod
stoupit obět nej
těžší, žil v ústraní,
vzdálen veřejné
pozornosti, jako
prostý venkovský duchovní
římsko-katolické církve. Lehký
jeho život však nebyl vlastně
nikdy. Toufarova cesta ke
kněžství jako by předzna
menala
výjimečnost
jeho
životního údělu. Narodil se 14,
července 1902 v Arnolci u
Jihlavy v početné rolnické
rodině. Vyučil se truhlářem. Kdy
a jak v něm začala klíčit
myšlenka stát se knězem
nevíme. Jisté je, že k defini
tivnímu rozhodnutí dospěl po
otcově smrti, když mu bylo
plných 26 let. Teprve potom
začal studovat na gymnasiu v
Chotěboři a mezi pubertálními

studentíky
musel
působit
neobvykle. Po maturitě Toufar
vstoupil do semináře v Hradci
Králové a v červnu 1940 tam
dosáhl svěcení. Byl ustanoven
kaplanem a později farářem v
Zahrádce u Ledče nad Sáza
vou. V poválečném období se
jeho oblíbenost u farníků stala
solí v očích místním komu
nistickým funkcionářům, proto
byl přeložen do nedaleké, ale
odlehleší Čihoště. V tamním
kostele se pak odehrála v
neděli 11, prosince 1949 při
ranní mši dodnes nevysvětlená
událost. Při Toufarově kázání
věřící viděli, že se malý
křiž na svatostánku na
hlavním oltáři několi
krát vyklonil na obě
strany. Tento úkaz se
pak v době adventu ještě
opakoval a zvěst o
číhošťském zázraku
se začala rychle šířit.
To samozřejmě neušlo
pozornosti Státní bez
pečnosti a její přísluš
nicí doslova přepadli
číhošťskou faru a Jose
fa Toufara násilím odvezli do
obávané věznice ve Valticích u
Jičína. Zde ho nutili k přiznání,
že sám údajný zázrak insce
noval a to na příkaz Vatikánu.
Přes kruté mučení P. Toufar
všechna nařčení odmítal. O dva
dny později se jeho tragický
osud uzavřel. V mnohém se
podobá příběhům mučedníků z
dob raně křesťanských. Pro nás
to ale není a nemůže být
legenda, nýbrž mementem,
jehož naléhavost stále trvá i po
půlstoletí, které od mučednické
smrti Josefa Toufara uplynulo.
Luboš Ondrášek, ČR
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Generální konzulát České republiky: 500 Colllns Street, Melbourne

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

EURO 2000
České fotbalisty
porazila až penalta
minutu před koncem
AMSTERDAM 11. června
(zvláštní zpravodaj ČTK)
Až penalta minutu před
koncem rozhodla o prohře
českých fotbalistů v úvodním
utkání evropského šampionátu
s Nizozemskem. Vicemistři Ev
ropy ukázali ve vyprodaném
kotli amsterdamské Arény v
utkání s největším favoritem
turnaje dvě zcela odlišné tváře
- v prvním poločase se jen
zoufale bránili a ve druhém díky
skvělému výkonu sahali po
vítězství. Po závěrečném hviz
du odcházeli s pocitem, že je
italský sudí Collina okradl o
bod.
Ve srovnání s generálkou v
Norimberku udělal trenér Jozef
Chovanec dvě změny - na
pravou stranu obrany postavil
Látala místo Fúkala, jemuž se
zápas s Německem příliš ne
vyvedl, a ve středové řadě
nahradil
Bejbla
mnohem

tvořivější Rosický. Na papíře to
bylo hodně ofenzivní složení,
ale skutečnost na trávníku byla
jiná. Útočník Šmicer se po
hyboval na kraji středové řady,
vpředu zůstával opuštěný Koller, kterého si vzal na starost
podobně stavěný Stám a k
ničemu ho nepustil.
Nizozemcům se nestačil uzdravit Overmars, a tak z ne
jrychlejšího domácího fotbalisty
česká obrana strach mít nemu
sela. Ale "Oranjes" měli jiné
trumfy, a tak se od začátku
hrálo skoro stále na české
polovině. Davids se během

Peter Strich
Stamps & Coins
3rd Floor Myer Lonsdale Street, Melbourne
Phone: (03) 9661 2945, Fax: (03) 9661 2517
Email: pstrich@ozemail.com.au
www.ozemail.com.au/--pstrich

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

sedmi minut dvakrát
prodral s míčem až do
šestnáctky, ale pokaž
dé se mu v poslední
chvíli postavil do cesty
Řepka.
V dalším průběhu pak
obránce z Fiorentiny
sváděl úspěšné soubo
je s Kluivertem, Bergkampovi na druhé stra
ně otravoval život dů
razný Gabriel. A co
přes ně prošlo, s tím si
bravurně poradil Smíček. Nej
víc práce měl s Kluivertovou
střelou v 17. minutě, kterou jen
s námahou vyrazil a vzápětí
musel čelit dobíhajícímu Zendenovi. Bergkamp svého stráž
ce setřásl jen jednou, a to
naštěstí pro český tým minul
branku. Nizozemská výrazná
převaha byla bez efektu a
domácí fanoušci rozpačitě
mlčeli.
Ve 32. minutě se pokusil vzít
na sebe odpovědnost kapitán
Němec, vyrazil na hrot a Van
der Sara pořádně vystrašil. V
závěru prvního poločasu se

Your Family Doctor
• MUDr. Alžběta Gazdíkova
• MUDr. Přemysl Kunz
Ordinují jako praktičtí lékaři
v ordinaci
RINGWOOD NORTH
235 Warrandyte Road

Objednejte se na novém tel. čísle:

S 9879 0066
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čeští fotbalisté z tlaku přece jen
vymanili a najednou bylo vidět,
jak je domácí obrana zranitel
ná. Ve 45. minutě ji překonal
Nedvěd a jedenáct tisíc čes
kých diváků za nizozemskou
brankou poprvé zvedl ze
sedadel. Tvrdá střela však
mířila nad břevno.
Nedvěd si svůj přímočarý
tah na branku zopakoval hned
po přestávce, jeho centr prošel
napříč šestnáctkou a Poborskému u vzdálenější tyče chy
běl krůček, aby míč zasunul do
odkryté branky. To byl signál k
nečekanému obratu. Nedvěd
se rozehrál k velkému výkonu a
vedle něj začali růst i jeho
spoluhráči. Obraz hry se změnil
k nepoznání. To už nebyla
jednostranná partie, v níž Češi
sázejí jen na destrukci, ale
vzrušující souboj s útoky na
obou stranách.
Ty
české
byly
navíc
mnohem nebezpečnější a oran

žová část hlediště několikrát
ztichla v němém úžasu. Po
Nedvědově přihrávce poprvé
vypálil Koller a Van der Sar se
musel pořádně natáhnout, aby
odvrátil pohromu. Dvakrát se
domácí zachránili jen s velkou
porcí štěstí. V 58. minutě při
Šmicrově centru hlavičkoval
Nedvěd do tyče a Van der Sar
odražený míč doslova vyškrábl
z brankové čáry. O šest minut
později se Koller vznesl nad
oranžovou obranu, gólman už
kapituloval, ale míč zastavilo
břevno.
Boj na ostří nože pokračo
val, obě strany do něj vkládaly
poslední zbytky sil, rozdávaly i
přijímaly tvrdé rány. Stam chtěl
zpátky na hřiště i se sešitou
tržnou ránou na hlavě, ale
rozhodčí ho tam nepustili, což
trenér Rijkaard doprovodil
rozhořčeným gestem. Strach,
že Kollera teď nikdo neudrží,
byl na jeho tváři jasně patrný.

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

Také Nedvěd byl po tvrdých
soubojích dvakrát k.o., ale po
každé se po ošetření na hřiště
vrátil.
Utkání však bylo i bitvou
nervů, v níž měl Řepka hodně
vzrušenou diskusi se sudím
Collinou, jako by tušil, co Ital s
vizáží Fantomase provede.
Svěřenci trenéra Chovance už
měli bod na dosah, když Ronald
De Boer po střetu s Němcem v
šestnáctce teatrálně upadl.
Kontroverzní penalta, kterou
druhý z dvojčat De Boerových
Frank bezpečně proměnil, ur
čitě vyvolá hodně diskusí. V
hektickém závěru ještě Collina
ukázal
červenou
kartu
protestujícímu Látalovi, který
už v té době seděl na lavičce.
Cenná
remíza
proklouzla
českým fotbalistům mezi prsty,
jejich příznivci je však z Arény
vyprovázeli jako vítěze.

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.(Melboume)

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787.

Do Prahy
Airbusem A 3JO
Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu .

nejsrdečnější
letecká V

společnost V

V

Další informace obdržíte u vašeho travel
agenta nebo kontaktujte přímo:

CZECH AIRLINES
Suite 808, Austrália Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713
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Dnešním dnem počínaje v souladu se spravedlivými
principy kolektivní viny - budiž
považováno za vlastizradu:
© Stravovat se v pizzeriích.
@ Trávit dovolenou na Apeninském poloostrově.
@ Sjednávat pojištění u Ge
nerali.
@ Kupovat vozy Fiat, Alfa
Romeo či Lancia.
® Navštěvovat italskou ope

ru.
© Prodávat české banky ital
ské UniCredito.
® Uzavírat sňatky s italskými
občany.
@ Vcházet v kontakt s italskou
mafií.
® Dojednávat mezivládní smlouvy s Itálií a zakládat
společné podniky s ital
skými firmami.
@ Vpouštět na české území
italského fašistu Pierluigiho
Collinu, vydávajícího se za
fotbalového rozhodčího.
® Hrát a zpívat italské písně.

V

Prohra s Francií zavírá ČR
dveře do čtvrtfinále
BRUGGY (Belgie) 16. června
(zvláštní zpravodaj ČTK) Čeští fotbalisté prohráli na
mistrovství Evropy s Francií 1:2
a s největší pravděpodobností
tak nepostoupí do čtvrtfinále. S
mistry světa sehráli v Bruggách
jednu z nejlepších partií na
šampionátu, nenechali se zlo
mit laciným gólem, ale na
druhou branku už odpovědět
nedokázali. Pokud ve večerním
utkání s Dánskem v Rotterda

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

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
mu získají Nizozemci alespoň
bod, bude osud českých fot
balistů zpečetěn.
Trenér Jozef Chovanec
nahradil v základní sestavě dis
tancovaného Látala Bejblem a
svěřil mu nesnadný úkol hlídat
majitele Zlatého míče z roku
1998 Zidaneho. Ve francouz
ském týmu nastoupil místo
Djorkaeffa Vieira a druhou
změnu musel udělat trenér
Lemerre až po rozcvičení, při
němž se zranil Lizarazu, takže
na levý kraj obrany musel
Candela.
Češi, s vědomím, že jim
reálnou šanci na postup může
uchovat jedině vítězství, začali
hodně aktivně. V 2. minutě prv
ní kombinaci zakončil střelou
Nedvěd, vzápětí Kodér zkusil,
jak mu půjdou hlavičky. V sed
mé minutě však zmatený Ga
briel přihrál přímo rozběhnu
tému Henrymu a útočník z
Arsenalu nepotřeboval dvakrát
pobízet, aby rozjásal francouz
skou část hlediště.
Jedna z největších chyb
dosavadního průběhu šampio
nátu Chovancův výběr nezlo
mila. Koller využíval sebemen
ší příležitost k ohrožení branky,
ale francouzští zadáci se obě
tavě vrhali do jeho střel. Rosic
ký se po narážečce prodral do
šestnáctky, tam byl bez milosti
zkosen, ale penalty se tentokrát
Češi ještě nedovolali. Francou
zi nikam nespěchali, brankář
Barthez názorně dokumento
val, jak lze obejít nové pravidlo
o šesti sekundách, ale když
vyrazili dopředu, byli velmi

nebezpeční.
V 18. minutě poprvé vytáhli
obávanou zbraň, o níž všichni
hovořili, ale ukázalo se, že ni
kdo neví, jak jí čelit. Zidane
přihrál
za
obranu
na
nabíhajícího Henryho, ale ten
těsně minul branku. V 30.
minutě Vieira přetlačil o hlavu
menšího a o dvacet kilogramů
lehčího Rosického, Srníček
však byl na místě.
O pět minut později si
Šmicers Nedvědem zopakovali
rychlý brejk a francouzský
kapitán Deschamps si pomohl
faulem. Anglický rozhodčí Poli
po konzultaci se svým asisten
tem rozhodl, že se tak stalo již
uvnitř šestnáctky, a k úžasu
francouzských hráčů ukázal na
značku pokutového kopu. Od
povědnost na sebe vzal Poborský, a přestože není zrovna
penaltovým specialistou, chlad
nokrevně vyrovnal.
Ještě do přestávky mohl
záložník Benfiky přidat druhý
gól, jeho střely z dálky míjely
tyče jen o centimetry. Ale ani
Srníček se nenudil, nejvíc ho
prověřil Henry, který měl
neustále příliš mnoho volného
prostoru. To byl důvod, proč do
druhého poločasu vyměnil v
šoku hrajícího Gabriela Fukal.
I po změně stran bylo vidět,
že oběma týmům je remíza
málo, a trenéři vrhali čerstvé
síly do útoku. Francouzi nasa
dili svého nejlepšího střelce
Djorkaeffa, Chovanec odpově
děl zařazením třetího útočníka
Lokvence. Ještě předtím měl
obrovskou šanci naklonit misku
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
na českou stranu Nedvěd. V 50.
minutě se řítil sám na brankáře,
rozhodl se pro bombu, ale
Bartheze neprostřelil.
Chvíli to vypadalo, že druhý
poločas bude českým fotba
listům patřit stejně jako v sobo
tu v Amsterdamu. V 60. minutě
však Henry oklamal Řepku a
Djorkaeff přesnou střelou po
tvrdil, že na hřiště patří. Boj o
naději však ještě nekončil. V
70. minutě měl blízko k vyrov
nání Koller, jehož hlavička
skončila na břevně. Pak už
české mužstvo rychle opouštěly
síly, možnosti střídání byly
vyčerpány a ani hra vabank, při
níž se obránce Fukal vysunul
až na hrot, už změnu výsledku
nepřinesla.
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Trenér Chovanec vsadil na
kartu, která nevyšla
BRUGGY (Belgie) 17. června
(zvláštní zpravodaj ČTK) Neproměněné šance a dvě
chyby v obraně rozhodly o tom,
že čeští fotbalisté na mistrov
ství Evropy skončí už po
základní skupině. V pátečním
utkání v Bruggách sice podali
výkon, o němž i zahraniční
fotbaloví experti hovořili v su
perlativech, ale od Francouzů
dostali lekci z efektivity. Sázka
na riskantní kartu v podobě
třetího útočníka trenéru Cho
vancovi nevyšla, místo vystup
ňování tlaku jeho tým podruhé
inkasoval a definitivně tak ztra
til naději na čtvrtfinále.
Kouč připomněl, že taktiku
výrazně ovlivnila skutečnost, že

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

9809 1826

v prvním utkání vyšli čeští
fotbalisté naprázdno a teď mu
seli zvítězit. "Kdybychom měli
z Amsterdamu bod, byl by to v
Bruggách úplně jiný zápas.
Muset devadesát minut tvořit,
navíc proti Francii, která má
vynikající defenzívu, to je straš
ně těžký úkol. Dohrávali jsme
na pokraji sil," zhodnotil Cho
vanec páteční zápas.
Od svých zvědů měl infor
mace, že Francouzi mívají po
malejší rozjezd, a rozhodl se
toho využít. Proto na rozdíl od
zápasu s Nizozemci byli čeští
fotbalisté od první minuty na
laděni velmi ofenzivně a měli
úvodní dvě šance. Jejich úsilí
ale brzy podlomila Gabrielova
fatální chyba.
- Často.zatracovaný a znovu
objevovaný obránce znovu po
tvrdil, že těžko zvládá úvodní
minuty velkých zápasů. Trenér
Kotrba, který ho na Žižkově
objevil pro velký fotbal, s obli
bou říkával, že vždycky čtvrt
hodiny trne, než se "Gába" na
hřišti uklidní. Obavy se naplnily
i tentokrát a "malá domů” pří
mo na nohu rozběhnutého
Henryho určila další vývoj.
"Dotahovat náskok takové
ho soupeře, jakým je Francie,
to je velmi obtížné. Přesto jsme
dokázali vyrovnat a mohli jsme
i vyhrát. Jenže naše šance
zůstaly nevyužity, zatímco sou
peř i tu jedinou, co měl ve
druhém poločase, proměnil,"
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povzdechl si český trenér. Jeho
tým nedal ve dvou zápasech
ani jediný gól ze hry, přestože
si vypracoval spoustu příleži
tostí.
"Využívání šancí se nedá
natrénovat. Svou roli hraje
atmosféra, psychická zátěž, při
níž je těžké zachovat si klidnou
hlavu," hledal příčiny selhání
osvědčených střelců Chova
nec. Pavel Nedvěd podle jeho
slov promění devět z deseti
takových šancí, do jaké se do
stal v úvodu druhého poločasu,
tentokrát ale ani on neuspěl.
Chovanec v pátek v Brug
gách nečekaně brzy odhodil
svou obvyklou opatrnost, už v
50. minutě za stavu 1:1 poslal
na hřiště třetího útočníka a o
dvanáct minut později vyčerpal
poslední
možnost
střídat.
"Věděl jsem, že je to riziko. Že
se někdo může zranit a my pak
budeme dohrávat v deseti. Ale
chtěli jsme přece zvítězit,"
komentoval změny v sestavě
trenér.
Stalo se to, čeho se obával.
Šmicer v závěrečných dvaceti
minutách na hřišti už jen přihlí
žel. Jeho pohyblivost limitovalo
zranění, ale i bez něj by po
promaroděném jaru sotva vy-

OPAL
GALLERY
FOR OPALS OF DISTINCTION 4 FINE AUSTRALIAN ARTWORK

TAXFREE
192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

ČESKÉ
LVÍČKY
Přívěsky
z9a 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.

Ph: 9650 2727; Fax: 9650 4001
Na návštěvě v Melboume?
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)

6
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21:00 na 93.1 FM

EURO 2000 - TABULKA SKUPINY “D”
TÝM

ZÁPASY

SKÓRE

BODY

celkem

vítězství

remízy

porážky

Nizozemsko

2

2

0

0

4:0

6

Francie

2

2

0

0

5:1

6

ČR

2

0

0

2

1:3

0

Dánsko

2

0

0

2

0:6

0

Řada expertů ve svých komen
tářích bezprostředně po zápase
označila Lokvencův příchod za
trenérovu chybu. Taktika nako
pávaných míčů na dlouhány v
útoku, k nimž se v závěru ještě
připojil obránce Fukal, nepři
nesla žádné ovoce. Naopak,
odchod Bejbla, který šlapal na
paty Zidanemu, nabídl soupeři
víc volného prostoru ve středu
hřiště. A Francouzi toho využili
k zasazení druhého úderu.
"Nemyslím si, že bych měl
něco udělat jinak. Podrobnější
analýzu však budeme dělat, až
pro nás šampionát skončí. Teď
se musíme
začít připra
HYMANS SOLICITORS
vovat na Dá
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
ny,” řekl tre
Petra Moravek BEc.LLB.
nér.
Zatím
“První porada zdarma"
PERSONAL INJURY
jen stručně

držel celý zápas v tak strhují
cím tempu.
Lokvenc šel na hřiště s
cílem zvýšit tlak na soupeřovu
branku. Měl vyhrávat hlavičko
vé souboje, ulehčit pozici osa
mocenému Kollerovi a vytvářet
šance pro hráče nabíhající z
druhé vlny. "Dal do toho všech
no. V soubojích s takovými obránci, jako jsou Desailly a
Blanc, to měl těžké," odpo
věděl trenér na otázku, jak byl
s realizací plánu na hřišti spo
kojen. Nepřímo tak potvrdil, že
tento jeho tah příliš nevyšel.

naznačil, co mu mistrovství
Evropy ukázalo. "Máme vítěz
né typy hráčů a tým, který se
může měřit s nejlepšími. Ale
máme i problémy, například v
řešení situací jeden na jednoho.
I porážky jsou prospěšné, když
se z nich poučíme," konstato
val Chovanec.
Středeční zápas s Dány v
Lutychu nepovažuje za nutné
zlo. "Že by hráči neměli mo
tivaci - to je nesmysl. Jsme
přece na mistrovství Evropy a
přijedou za námi fanoušci, kteří
možná dali za vstupenky po
slední peníze. Rozhodně je
nesmíme zklamat," slíbil Cho
vanec.
Ladislav Josef nkr

V

- No Win No Charge Workers Compensation, Hearing Loss, Transport Accident,
Public & Occupiers Liability, Medical Negligence
COMMERCIAL and BUSINESS

Sale and Purchase of Business, Civil Litigation
WILLS and PROBATE

Wills, Probate and Letters of Administration of Estates,
Executors Obligations & Beneficiaries Rights
FAMILY LAW

Divorce, Property Settlement Mediation,
Child & Spousal Maintenance, Residence and Contract Orders
CRIMINAL LAW

Traffic Offences, Criminal Charges, Representation and advice

DANUBE TRAVEL AGENCY

800 Glenhuntiy
Road
Caulfield 3162

Tel: 9530 0888
Fax: 9523 7800
Mob: 0412 033 757

CONVEYANCING

Purchase of Property, Preparation of Vendors,
Statement & Contract of Sale, Auction Contracts,
Subdivision, All Your Conveyancing.

Main Office / Dandenong, Level 3/90 Walker Street
Telephone / 9793 7676

North Melbourne
(near Victoria Market - by appointment only)

Zvláštní nabídka

Letenka do PRAHY
$ 1888

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

V Národním
domě
Kvalifikovaná terapistka B.
Kaštánkové nabídla své kvali
fikace. Představte si život bez
stresu a bolení hlavy, náhlých
migrén a bolesti v zadech. A
přitom všem se lépe cítit a vy
padat den ze dne mladší? De
vět krajanů využilo příležitosti
konzultace s odborným zákro
kem. Bobina přijela do Sokola a
názorně předvedla, poradila a
zodpověděla všechny vaše
otázky. Za půlhodinovou kon
zultaci účtovala $15 a všechny

peníze pak darovala Národ
nímu domu.
Další konzultace měli dy
chtiví zájemci v polovině červ
na a o dalších datech budeme
informovat.
Národní
dům
navštívil
místopředseda Senátu České
republiky Přemysl Sobotka,
člen delegace SKI 2005. Zají
mal se o krajanské záležitosti,
pochválil Národní dům a po
velice krátkém projevu se
účastnil úterního oběda.

James Joyce, jeden z ne
jznámějších moderních anglick
ých spisovatelů má i v Melbourne - svoje obdivovatele,

RAK (22. 6.-22. 7.)
Oštépky čerstvé a uzené,
parenice, korbáčiky (nlté),
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
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kteří každoročně uspořádají di
vadelní hru na téma z jeho knih.
Velmi populární hra trvá celý
den a odehrává se na různých
místech Melboume. Tentokrát
byla závěrečná část programu
v Národním domě. Ve spodním
sále bylo 150 platících diváků,
kteří zhlédli produkci s dvaceti
pěti herci, snědli večeři tradiční
české kuchyně a ochutnali
všechna česká piva na skladě.
Národní dům je stále pop
ulárnější v Melbournských
uměleckých kruzích. Produkce
BLOOMSDAY
to
jenom
potvrdila.
Cikánská hudba zněla v Národ
ním domě v sobotu 17. června.
Plný sál návštěvníků ze střední

x

Základní vlastnosti:
domácký
átký
vníríavý

Na Karta Gotta
I ostatní raky
budte hodni.
Touží po vaií
lásce a jsou
ochotni pro ni
udělat opravdu
mnoho.

romantický
opatrný
soucitný
starostlivý
náladový
pasivní
pesmsucxy

Karel GOTT
*14. 7. 1939

bohemia tbavel
častovat?
Vše sckřídím«
spolehlivé, rychle, «o dobré cany!

Bohemia
Jřa 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.

8
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW

Evropy si přišel poslechnout tři
australské dívky, které hrály na
basu, harmoniku a housle
známe melodie.

Skupina českých penzistů se
vydala na dvoudenní výlet do
vinných krajů v okolí Rutherglen. Červená, bílá portská a
muškátová vína se odborně
ochutnávala ve třech různých
vinicích. Krásné počasí, po
hodlné ubytování, pro některé
výhra na hracích automatech a
vyjížďka lodí na jezero v Yarrawonga, pohodlný autobus a do
brá nálada přispěly k neza
pomenutelnému zážitku.

Čtvrteční
kreslení
bude
pokračovat, přesto že profe
sorka Gwyn Daviesová, která
kreslení dosud vedla se
nemůže ze zdravotních důvodů
zúčastnit. Přejeme jí brzké uz
dravení.

9
VÝPRODEJ LYŽÍ

Před GST nabídka
až 50%sleva:
Lyže DYNAMIC CARVERS
2000, vázání, hole:
$_849^KT $ 495,00.
Lyžařské kalhoty:
$ 149,00
Lyžařské helmy:
$ 99,00
Otevřeno včetně neděle
SNOW SKI P/L
68/72 Whitehorse Road,
Deepdene
Tel: 9817 4683

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635
výsleších je anonymní soudruzi
bili. Sedmá rána byla obvykle ta
poslední, kterou vězeň cítil. Pak
přišlo vysvobození omdlel. Rá
ny pak vnímali až druhý třetí či
další den. To už byli na samotce se svou bolestí a se
svými myšlenkami. V duchu
napsali rodičům desítky dopisů
a pořád věřili! Jenže kvalitní
soudci odkojení právním řádem
první republiky náhle ze strachu
podepisovali rozsudky smrti i
nad prominenty režimu. "Klé
mo, Klémo," volali zoufae Got
twaldovi spolubojovníci, kteří
do poslední chvíle mysleli, že
nepůjdou pod oprátku, ale poje
dou kamsi na Krym psát knihy
o dějinách komunistického hnu
tí. Kléma je neslyšel. Národ ho
nosil na ramenou, svazácké
soubory zpívaly píseň Život ra
dostný, úderníci vyhlašovali
slabomyslné závazky a bázlivý
lid podepisoval rezoluce.
Netroufám si nikomu vyčítat
strach, tu ponurou dobu jsem
jako dítě vnímal jen málo, ale
později za normalizace jsem si
uvědomil, že za branami Ruzy
ně může lidská statečnost skon
čit. Někteří lidé se nebáli ani v
těch nejhrůznějších dobách.
Krásná, statečná, noblesní paní
doktorka Milada Horáková. I
ona možná doufala, že to národ
tak nenechá. Komunistický
režim byl založen na těch ne
jhorších lidských vlastnostech.
Bylo popraveno 241 odpůrců
komunismu. Tisíce jich zemřely
ve věznicích na následky

Poprava Milady Horákové
(25.12.1901 - 27.6.1950) je
Jedna z největších ostud, lpících
na českém národu. Zaměst
nanci a studenti z 6300 podniků
a škol poslali petice s žádostí o
uložení trestu smrti nevinné
ženě. Byla to také jediná žena z
celého tak zvaného tábora
míru, kterou po monstrprocesu,
nikdy nepostrestaní misionáři
komunistického ráje poslali na
šibenici.
PP

Politika v naší zemi
se vrací doleva
Režisér Milan Maryška,
spisovatel Jiří Stránský a kam
eraman Kristián Hynek připrav
ili pro Českou televizi čtyřdílný
dokument
Ztráta paměti,svědectví sta
rých žen a mužů mučených v
komunistických lágrech. Tito
stateční lidé věřili, že "žalář je
čest, a ne ponížení" a že "národ
to tak nenechá a půjde s nimi".
Ale národ to tak nechal a komu
nistům to bylo málo, tak
"poručili dětem modlit se, jak si
přálo Veličenstvo kat". Petice
žádající tresty smrti podepiso
valy v 50. letech ve třídách i
školní děti. A tehdejší vězňové,
z nichž spousta ani nevěděla,
proč jsou zavřeni, si v celách při
každém zarachocení petlice
nasazovali podle předpisu na
oči šátky, aby neviděli tváře
dozorců a vyšetřovatelů. Při

COOL

ZONE

REFRIGERATIQN P/L
Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

Opravy, konstrukce, prodej
chladících zařízení

Petr V. Kubásek,

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

|

14 Shearson Crescent
MENTONE VIC 3194
Phone: 9584 5566
Fax: 9583 9339

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou vítáni

otrocké práce a mučení při
výsleších, jiní byli zastřeleni při
pokusu o přechod státních
hranic.
Desetitisíce
byly
nasazeny
do
pracovních
táborů. Byly pozavírány a
vyvražděny celé rodiny. Pro
tiprávně
odsouzeno
a
dlouhodobě vězněno bylo čtvrt
milionu lidí.
Bacil v nás
"Musíme vydržet a přežít,"
říkají vězňové v Maryškově
filmu. A někteří nezlomeni
přežili. Máme vůči nim veliký
dluh. Ty staré ženy mají i teď ve
svých tvářích stopy zašlé krásy,
o jaké se bolševikovi nikdy ani
nesnilo. A o nich si dovolil v
soudní síni hovořit prokurátor
Urválek jako o kreaturách. Ti
lidé přežili možná i proto, že si
říkali: "Za nocí nejtemnějších
na slunce pamatuj!" Únorový
puč v roce 1948 odstartoval
politické procesy v naší zemi.
Na plátnech malířů socialistick
ého realismu je tento den zo
brazován v temných barvách, v
plískanici sněhu a deště.
Slunce vysvitlo až v roce 1989.
Bývalí političtí vězni, ti, co zbyli,
se dožívají po deseti letech
demokracie podivných věcí. Je
jich vyšetřovatelé, soudci a
bachaři zůstali nepotrestáni, žijí
mezi námi a pobírají za
odměnu vysoké penze. Komu
nistická strana je stranou parla-

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

mentní, její preference rostou i
přesto, že se neliší od své total
itní
předchůdkyně.
Není
schopna upřímné omluvy ani
pokání. V polistopadových
vládách neměli co dělat žádní
bývalí kmunisté. Teď už to
víme! Ale připustili jsme to, a
tak se nemůžeme divit, že se
dnes ve státní správě i v
důležitých politických funkcích
objevují bývalí nomenklaturní
aparátčíci. "Nejsme jako oni"
bylo jedno z nejhloupějších
hesel naší příliš sametové rev
oluce. Nechci odplatu ani se
poučovat na komunistických
praktikách. V jednom však
přece.
Bolševici
nelitovali
prostředků ani sil na propagaci
svých zvrhlých idejí. Masírovali
nám mozky 40 let. Toho bacilu
v sobě se jen těžko zbavujeme.
Pro propagaci demokracie se
zatím udělalo málo, spoléhá se
na to, že se prosadí sama.
Veřejnoprávní ČT udělala bom
bastickou reklamu normaliza
čnímu seriálu o majoru Ze
manovi.
Ztráta paměti se věnovala
minimálně, a tak tento důležitý
cyklus zhlédl málokdo. Přitom
bychom jej měli vidět všichni,
komunisté povinně několikrát.
Komunističtí poslanci v parla
mentu by měli mít povinnost
před
každým
hlasováním
předložit
potvrzení,
že
Maryškův film viděli. Moc bych
si přál, aby ho zhlédli voliči
sociální
demokracie
na
Chrudimsku a Havlíčkobrodsku. Nevěřím, že by pak dali
své hlasy soudruhu Šloufovi.
Jeho kandidatura na senátorský

HANDYMAN
jakoukoliv práci v domě nebo
na vaší zahradě udělám levně
k vaší úplné spokojenosti.
Volejte ráno nebo večer na

tel: 9762 4936
Rosta
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post, schválená ČSSD, je
urážkou politických vězňů. Ze
se nestydíte!! "O ničem jsme
nevěděli," říkali nám ti starší,
když jsme se v 60. letech dozví
dali o procesech a komunistick
ých koncentrácích. Teď jsme ti
starší my. A my teď víme, že se
politika v naší zemi vrací
nebezpečně
doleva.
Tak
hlavně
abychom
jednou
neříkali, že jsme o ničem
nevěděli. Postavme těmto ten
dencím hráz, dokud není
pozdě. Ve jménu verše, který
napsal v komunistickém lágru
politický vězeň básník Jan
Zahradníček: "Bůh stvořil člo
věka svobodného, ne vězně!"
Michal Pavlata

SUMMIT VIEW LODGE
chata pod Bullerem
- lyžování, turistika, horská
cyklistika tři ložnice s příslušenstvím,
kapacita až 16 osob,
společná jídelna (TV, video,
rádio, CD přehrávač), plně
vybavená kuchyně, vytápění.
Nekuřácké prostředí.
Zimní tarif:
38 $/dospělá osoba /den,
dítě do 12 let 20 $,
nejméně dvě noci, sleva při
několikadením pobytu.
27 Alpíne Drive, Merrijig
(P.O. Mansfield), Victoria
3723,
TeL/záz. 03 57775006,
Mobile 0418 310 594
Vladimír Hradil
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Co přinesla
vlaštovka
Kniha patří do police
Všimli jste si někdy blíže
naší knihovny v prvním patře
Národního domu? To je něja
kých polic, svazků a beden,
tříděných podle abecedy a
pěkně označených. A protože
knih stále přibývá, dostanou
brzy nové police. O to se
postará výbor Sokola.
Ale kdo se stará o všechno
zařazení, vytřídění a rovnání?
Málokdo ví, že máme mezi
sebou knihovnici Zorku, která
přijde po práci a svědomitě
odevzdává svou zkušenost a
čas, bezplatně, ve prospěch
nám všem. Za ta léta by to byly
stovky hodin. Občas jí pomáhá
její manžel Brian nebo pozvaní
známí.
Ne každý má trpělivost na
takovou piplavou práci a navíc
je to i fyzička - víme co papír
váží Jménem dychtivých čte
nářů, kterých přibývá, bychom
ti Zorko chtěli poděkovat, za
tvou obětavou práci.
P.S.: Duplikované publikace a
knihy pro děti (použité i nové) je
možno zakoupit za pakatel na
Bazaru knih, každé třetí úterý v
měsíci mezi 7-9 hod. večer,
tedy v době české školy. Za
prodej zodpovídá
Vlasta Šustková. tel.: 98088137
- výtěžek je odevzdán do fondu
Národního domu.

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.
Už jsme vařili s tetou I
Že jste to minuli? Nevadí. Při
kládáme vám recept z prvního
vaření.
Bramboračka bez jíšky
Do osolené vařící vody z kmí
nem vhoď drobně sekanou
cibuli, pak na kostky nakrájené
brambory, pokrájenou mrkev,
petrželový kořen a celerové
stonky. Asi po patnácti minu
tách vmíchej cezený roztok
mouky s vodou a zeleninovou
kostku. Povař tři minuty.Co do

rádoby štíhlé, zatím plnoštíhlé.
A jablkový závin ala Teta.
Návštěva z českých hor
V červnu navštívili zástupci z
Jablonce, Liberce a Bedři
chova, kteří přijeli spolu se
senátorem panem Sobotkou na
lyžařský kongres v Melboume,
kde se snažili vyhrát konkurs na
pořádání světového mistrovství
v nordických disciplinách pro
rok 2005 ( skok a běh na
lyžích). Byli dobře připraveni.
Podávali krásné publikace o

toho? 1.5 litr vody, sůl -1 lžička,
3 větší brambory, špetku kmí
nu, 1 mrkev, mouka - jedna
lžíce v hrnku studené vody,1
kořen petržele, polévková ko
stka nebo jedna lžička prášku,
4 celerové stonky pro některé i
trochu majoránky, 1 cibule, pak
už jenom chleba s máslem a
dobrou chuť I
A že by jste chtěli taky přijít?
Volejte tedy v pátek večer na
Číslo 98088137.
Příště vaříme - Polévku pro

vhodných podmínkách kraje.
Pouštěli o něm nádherné vi
deo, nabízeli české koláče, stá
čeli dobrý Prazdroj a rozdávali
tužky i čokolády se značkou
“SKI - Liberec 2005” s elánem a
nadšením. Probojo-vali se až
mezi poslední čtyři, ale přes
všechnu jejich snahu získal
prvenství německý Obersdorf.
Kongres se konal v Crown
Casino v Melboume, za účasti
tří set zástupců z celého světa.
V.Š.

SUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS’ SUPPLIES

M: 9557 4199, 9557 3893
Fix: 9557 4924
378 Centre Rd, Bentleigh 3204

BENTLEIGH PAINT SPOT

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

V SOBOTU
29. ČERVENCE
V
NÁRODNÍM DOMĚ

vart11

úterý 4. července:

Jan Hus
(1954)

úterý 18. července:

Jan Žižka
(1956)
Začátek v 8 hodin, večeře před představením
VSTUPNÉ $ 2,-

Objednávky míst na tel:
9361 2051

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás navždy
opustila naše milovaná manželka, matka a babička, pani

Jarmila Grossmanová
roz. Beránková
Zemřela po dlouhé zákeřné nemoci dne 6. června 2000 ve
stáří 77 let.

0ISC0

Valtr Grossman
manžel

Anna Forresterová
dcera

Michael Forrester
Ashley Forrester
vnuci

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

I Odstřihněte a pošlete s Vaším

Přeji si potvrzení příspěvku

| příspěvkem na:

©ne

I Sokolský list:

I
| Národní dům:

I

| Jiné dary:

I Změna adresy:
I

$
$
$

| Jméno:............
j Číslo domu a ulice:

©ano,

nehodící se, škrtněte

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

vart
POZVÁNKA
NA OSLAVU SVÁTKU

PETRA A PAVLA
v sobotu 1. července
v Nárocjiím domě,
497 Queensberry Street, North Melbourne

STUDIO 4 hraje oblíbené šlágry,
k večeři tradiční české domácí jídlo,
tombola v nevídané míře, vybraná odborníky

Vstupné $ 10
Objednávky ,<
pokud je ještě
místo na tel:
9744 1691
nebo
9432 8246
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