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Kresby: V. Renčín

Valná hromada
20. srpna 2000
Národní dům

PROGRAM:
12,00 Slavnostní oběd
14,00 Valná hromada
• Zahájení
• Zápis z minulé Valné hro
mady
• Zpráva odstupujícího výboru
• Udělení absolutoria
• Volba členů výboru
• Stanovení výše příspěvků
• Volné návrhy
Cena obědu $ 15,
objednávky na tel: 9744 1691.
Na Valné hromadě mohou
hlasovat pouze členové a
členky se zaplacenými
příspěvky, které mohou být
zaplaceny ještě v den konání
Valné hromady.
Zájemci o funkce v příštím
výboru musí vyplnit zákonem
stanovený formulář. Uzávěrka
kandidátek je na výborové
schůzi 2. srpna 2000 8 hodin
večer v Národním domě. For
muláře můžete obdržet od
starosty nebo jednatelky na
požádání.

červenec 2000
SOKOLSKÝ LIST

ročník XI

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

„Bůh stvořil člověka
svobodného,
ne věžně“
napsal v komunistickém žaláři
politický vězeň básník Jan
Zahradníček. Sdělovací pro
středky v České republice
vzpomněly minulý měsíc pa
desáté výročí popravy Milady
Horákové. Ve stejné době Čes
ká televize vysílala dokument
Ztráta
paměti,
svědectví
starých žen a mužů mučených
v komunistických „nápravných
zařízeních“. Tito stateční lidé
věřili, že toto žalářování bylo
pro ně čest a ne ponížení a že
národ to tak nenechá a půjde s
nimi. Ale národ to tak nechal.
Rudé právo nás exulanty
pejorativně označovalo za ute
čence, stále se tak o nás mluví
a dokonce píše.
Petice žádající tresty smrti
podpisovali všichni členové
KSČ bez výjimky a beze studu.
I ti, o kterých se dnes říká,že to
byli slušní komunisté. Komu
nistický režim byl založen na
těch nejhorších lidských vlast

nostech. V době české totality
bylo popraveno 241 odpůrců
komunismu, tisíce jich zemřely
při brutálních výsleších a ve
věznicích a pracovních tábo
rech na následky otrocké práce.
Nemálo lidí toužících po svo
bodném životě bylo zastřeleno
při pokusu o překročení státní
hranice. Protiprávně bylo od
souzeno a dlouhodobě vězněno
čtvrt milionu lidí.
Někteří se ale nebáli ani v
těch nejhrůznějších dobách, ja
ko ta statečná a noblesní paní
doktorka Milada Horáková,
možná také ona věřila, že
národ to tak nenechá. Někteří
bývalí komunisté se vymlou
vají, že vsadili na kulhavého
koně, řekl bych, že spíše bi
čovali zamřelou mršinu. Pro
drali se do polistopadových
vlád, důležitých politických fun
kcí, diplomatických služeb, míst
ve státní správě, redaktorských
pozic, justičního a bezpeč
nostního aparátu, o armádě ani
nemluvě. „Nejsme jako oni“ by
lo jedno z nejhloupějších hesel
české příliš sametové revoluce.
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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Bolševici nikdy nelitovali
prostředků ani sil na propagaci
svých zvrhlých idejí. Po více
než čtyřicet let masírovali
české a slovenské mozky. „O
ničem jsme nevěděli“ říkají ti,
kteří vpluli či se nechali vmanipulovat do masakrující reality,
rádi zapomínají na to, že pro
volávali v prvomájových průvo
dech a rozličných táborech lidu
slávu komunismu či nerozbor
nému přátelství k těm, kteří náš
národ ujařmili. Pošetilci nosili
Gottwalda na ramenou, svazáci

zpívali písně o radostném živo
tě, kdekdo s ochotnou bázli
vostí podpisoval rezoluce a
úderníci vyhlašovali slabomysl
né závazky. Komunističtí aparátčíci omezili svobodnou vědu
a vytlačili značnou část kultury
z veřejných prostor do sou
kromí.
Demokratický politický obrat
vytvořil pro občanský dialog
nástroje zákonodárné a výkon
né moci, přesto se veřejný život
zmítá v permanentních konflik
tech. Politika dnes připomíná

spíše boj o přežití než diskusi o
řešení otázek ke zlepšení
životních podmínek.
Většinou se stále cítíme Če
chy a záleží nám na naší
otčině, i když v ní nežijeme. Je
pak také na nás, abychom
jednou neříkali, že jsme o
ničem nevěděli, zvláště když je
nám dobře známo, že mutanti
komunismu se vedrali do
českého veřejného života a
politika České republiky se
vrací nebezpečně doleva.
V. Donát

ODTUD A ODJINUD

skupině jsem bohužel neroze
znal nikoho z melbournských
Sokolů. Krásný prapor naší
jednoty odpočívá v nějaké
skříni, jak by hrdě vlál v čele
průvodu z Václavského náměs
tí až na Strahov. Sokolové a
Sokolky pochodovali v tradič
ních krojích, ve cvičebních úbo
rech, v národních krojích, do
rost a žáci byli pestře oblečeni,
dechovky vyhrávaly sokolské
pochody, přihlížející hlasitě
zdravili a pochodující vtipně
odpovídali.V dvouhodinovém
průvodu samozřejmě pochodo
vali domácí Sokolové a Sokolky
seřazení podle jednot a krajů.
Nestyděli jsme se za slzy dojetí.

Sokolské hnutí bylo z mála,
které vzdorovalo nacistické a
bolševické totalitě, tisíce členů
bylo perzekuováno a nemálo z
nich zaplatilo životem za sokol
ské deály. Z těch tisíců, kteří se
tohoto sletu aktivně zúčastnili a
těch, kteří průvodu a vystou
pení přihlíželi, jsem vyčetl to
nejdůležitější - sokolská my
šlenka je stále živá. Volá po
naší podpoře.
važuji, zda to byla nevě
domost či záměr uspořádat
Konferenci zahraničních Čechů
v Praze ve dnech 30. září - 5.
října 2000. Moje logika by na
povídala, že toto setkání mohlo
být napojeno na Slet a tak

ěl jsem dobré místo, Ru
dolfinum po pravé ruce s
nedávno instalovanou sochou
Antonína Dvořáka, před sebou
horizont Hradčan, chodníky pl
né lidí a přede mnou se ode
hrávala velká podívaná - prů
vod Všesokolského sletu. Pra
ha, červenec tohoto roku. Čelo
tvořily zahraniční jednoty a bylo
překvapující, kolik Sokolů a Sokolek přijelo ze Spojených stá
tů, Kanady, Jižní Afriky, Fran
cie, Velké Britanie, Německa,
Srbska, Chorvatska, Ukrajiny a
odjinud. Austrálie byla také
slušně zastoupená, v této
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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, patek 10-9
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Your Family Doctor
• MU Dr. Alžběta Gazdíková
• 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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usnadnit účast mimoevropským
krajanům. Tato Konference na
vazuje na úspěšný Týden za
hraničních Čechů, který se
konal v Praze v létě 1998.
Letošní akce je pořádána Uni
verzitou Karlovou ve spolupráci
se Stálou komisí Senátu pro
krajany žijící v zahraničí,
podvýboru Poslanecké sně
movny pro styky s krajany a
Odboru kulturních a krajan
ských vztahů Ministerstva za
hraničních věcí ČR. Hlavní den
je věnován Emigraci a exilu
jako způsobu života, toto téma
je rozděleno na část nazvanou
Sociálně psychologické aspek
ty života v cizím prostředí a
část Odraz způsobu života čes
ké emigrace v literatuře. Další
den je věnován Praze, městu
kultury a historie a působení
českých lékařů v zahraničí.
Program závěrečných dnů pak
tvoří jednání zástupců českých
spolků a organizací v zahraničí.

Dotazy adresujte na Ms.
Kateřinu Riley, PP Production,
Švédská 21, 150 00 Praha 5, T
420 2 57 32 50 41-3, e-mail
pp.production@volny.cz
oslanci požádali českou
vládu, aby zákonem umož
nila ženám anonymní porody v
porodnicích - údajně by se
snížil počet pokoutních porodů,
jména těchto dětí by neur
čovala matka, ale soud. Za dru
hé by se prý radikálně urychlila
adopce nechtěných novorozen
ců. K těmto návrhům dochází
proto, že se v poslední době
rapidně zvýšil počet odlože
ných novorozenců, zejména v
popelnicích, živých i mrtvých.
září bude v Praze probíhat
zasedání Mezinárodního
měnového fondu a Světové
banky. Policie čeká, že se do
Prahy sjede kolem dvaceti tisíc
radikálů a obává se z výtržností
podobných loňským demon
stracím v americkém Seattlu.
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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

Pražská Street Party již
pořádala generálku, organizá
toři očekávali několik tisíc
anarchistů, přišlo jich jen něko
lik skupinek, policisté a novináři
byli ve značné přesile, takže k
žádné generálce rozbíjení vý
kladů či demolování aut nedoš
lo. Prozatím.
rušení expresních dopisů a
možnost poslat balíček do
dvou kilogramů bez průvodky to jsou dvě změny zaváděné
Českou poštou. A na rozdíl od
dřívějška zásilky nesmi obsa
hovat živá zvířata, takže cho
vatelé žiraf či hroznýšů mají
utrum, o plejtvácích ani nemlu
vím. Nás ale více zajímají
sazby v mezinárodním styku.
Dopisnice, to je snad pohled
nice a korespondenční lístky, ať
již pozemní cestou či letecky do
Evropy se frankují sedmikorunovou známkou, tak stejně jako
pozemní cestou mimo Evropu,
letecky pak Kč 8. Pro zjed-
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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
Suite 808, Austrália Square Tower
Sydney, NSW 2000
Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713
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nodušení uvádím sazby do
Austrálie - psaní do lOg Kč 11,
do 20g Kč 13, do 50g Kč26,
atd. až po 2 kg Kč 593. Balíčky
mají poněkud jiné sazby tak
jako tiskoviny. Letecké zásilky
musí být označeny nálepkou či
hůlkovým písmem PAR AVION
jinak půjdou obyčejně, Aerogram stojí Kč 8, příplatek na
doporučenou zásilku Kč 15, na
dobírku Kč 4, jak se tato bude
realizovat v Austrálii již před
pisy nepraví.
Brně jsem viděl nabídku
na letecký zájezd do Syd
ney na Olympiádu - Kč 27 000,
což je při dnešním kurzu kolem
1285 australských dolarů. To
zní docela přijatelně.
iž v druhém vydání vyšla
kniha Karla Francyka Jak si
žije Austrálie, 148 stran textu a
32 stran barevných příloh, Kč
169, jde o cestopis ostravského
autora popisující náš světadíl
ve všedních a nevšedních
situacích. Najdeme také infor
mace o zajímavých místech,
praktické rady a pokyny pro
turisty či studenty, kteří nyní
hojně jezdi do Austrálie stu
dovat angličtinu. Přes šest set
korun stojí pak z angličtiny do
češtiny přeložená cestovatelská příručka o Austrálii původ
ně vydaná ve Velké Britanii, ta
je podle mého mínění doko
nalá. Také jsem viděl cestopis,
který napsal český cyklista, kte
rý na kole projel Austrálii a dělí
se čtenáři s cestovními zážitky.
Stále ale čekáme na knížky
popisující cestu do Austrálie,
jak nám to svatosvatě slíbily

V
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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
dvě
návštěvnice
našeho
světadílu.
odle Slovníku cizích slov
(Praha 1996) výraz „eskalá
tor“ značí „pohyblivé schodiš
tě“. Poldaufův Velký českoanglický slovník (Praha 1997)
zase říká, že je to „pohyblivý
chodník“, australská angličtina
jej označuje jako „travelator“. V
pražském Metru jsou nápisy,
abychom se při vstupu na
eskalátor drželi madla, t.j. toho
gumového pásu spolu se po
hybujícího. V tomto smyslu je
pro mne výraz „madlo“ nový,
znal jsem jej z tělocvičny. A
když jsme u toho, páša, dnešní
paní prezidentová nazývá jed
noho ze svých dvou boxerů
„Madlo-umyvadlo“. Ten druhý
má také české jméno - Šugr.
iří Hodač vydával v Melbourne exilový časopis PA
NORÁMA. Od roku 1987 pů
sobil v Londýně v redakci
českého vysílání BBC a na
konec se stal jeho vedoucím.
Před čtvrt rokem byl jmenován
ředitelem zpravodajství České
televize v Praze. Nedávno se
Hodačovo jméno objevovalo ve
všech českých novinách - pro
pustil šéfredaktora tohoto vy
sílání pro porušení pracovní
kázně. Zaměstnaneckou disci
plinu český člověk ještě nebere
vážně a tak se Hodač stal
středem hněvu zaměstnanců
ČT i veřejnosti. Řekl bych, že v
pozadí této nespravedlivé
bouřky je ta okolnost, že Jiří
Hodač je exulant a do Prahy se
vrátil
přes
Melbourne
z
Londýna.
IP
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Zprávy z Melbourne:
NOVÝ obchod, který na 1042
High Street Malvern otevřel Ro
man Janečka, zasluhuje zmín
ku. Mimo starožitného, většinou
českého nábytku, zde prodává
výrobky uměleckých sklářů
severních Čech. Konečně si
můžeme vybrat kvalitní dárko
vé zboží. Skleněné figuríny,
vázy, sklenice, koštéře, stínítka
na lampy, květiny a ozdoby,
vyrobené předními českými
skláři Janáčkem, Macháčem a
Homolkou. Mne nejvíce zaujaly
napodobeniny středověkých
sklenic a džbánů, vyrobené
Pavlem Rybáčkem a to stejným
způsobem jako jejich originály.
Můžete si tedy koupit číši
obdobnou té, z které pil Karel IV
s Buškem z Velhartic.
MELBOURNSKÉ DERBY
Zimní stadion Ringwood, kde
se hrají mistrovské zápasy se
stal dějištěm hokejového derby.
Bílí (Melbourne Lions) s čes
kým lvíčkem na prsou složený
jenom z Čechů a Slováků proti
červeným (EURO) s nápisem
na zádech CZECH, jejich zá
klad tvoří také Češi. V hledišti
snad padesát česky mluvících
diváků mezi nimi probleskují
videokamery a české vlajky.
Napjatá atmosféra jako při dů
ležitém ligovém utkání. Červení
v roli favoritů, bílí s touhou po
vítězství. Puk je vhozený a po
několika minutách červení skó
rujú Zdá se, že předpokládaný
průběh zápasu se uskutečni.
Vtom obránce Bohouš Prchal
vypálí z modré čáry nechytatel-

ÚDRŽBA A OPRAVY

ŠVADLENA
všechny
krejčovské
práce provede levně a kvalitně

BARBARA
Tel:9511 5916

všech domácích a komerčních
mechanických, elektrických a
parních spotřebičů.
STANDA MORAVEK
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

nou střelu do horního rohu
branky červených, je to jedna
jedna a zápas se vyvíjí ve pro
spěch bílých. Do konce první
třetiny jsou úspěšní ještě dva
krát. Závěr utkání, stav 6:1. Bílí
zoufale brání, šest z dvanácti
hráčů je vyloučených a na
trestné lavici není pro všechny
dost místa. Chaotickou situaci
vyřeší rozhodčí posláním ně
kterých hráčů do šaten. Ti od
mítají, chtějí se podílet na ne
čekaném úspěchu. Nakonec si
všichni podají ruce, fotografují
se s vlajkou před nadšenou tri
bunou. Červení, kteří byli tech
nicky lepší, se chystají na od
vetu. Každé pondělí hraje jeden
z týmů zápas a v pátek se
trénuje. O datu příštího derby
budeme informovat.
KABARET -v sobotu 12. srpna
je v Národním domě australský
program, v kterém nás budou
bavit mladí melbournští umělci.

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

9809 1826

RENDEZVOUS - Singles Party
nad 25 s DJ je v Národním
domě 19 srpna. Tato akce není
organizovaná Sokolem, místa
je nutné objednat předem na
tel: 9515 3299 (Michelle) nebo
0411 449 024 (Janes). Vstupné
$10 a $12.
SRPNOVÉ kino SOKOL pro
mítá dva vynikající české filmy.
Všichni moji blízcí je film z
období těsně před válkou o
rodině českého doktora. Film je
zpracováním příběhu anglické
ho diplomata, který zachránil
stovky českých židovských dětí
před jistou smrtí. Druhý film je
neméně zajímavý. Kdo by si
nepřál mít mozek se sedm
desátiletou zkušeností v těle
dvacetiletého. Že nic není tak
jak si to člověk představuje
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ukazuje film Dvojrole. Oba filmy
jsou z nejlepších za dlouhou
dobu.
Pokud se český nebo slo
venský fotbalový tým probojuje
na olympijské turnaji do se
mifinále bude hrát o postup do
finále v melbournském MCG v
úterý 26. září v 8 hodin večer.
Vstupenky za $ 45, 65, 85 jsou
stále k dostání. Přáli bychom si,
aby týmy Čechů a Slováků
hrály v Melbourne proti sobě.
Knihovna Národního domu se
dostává zpátky do provozu.
Přibližně pět tisíc českých a
slovenských
knih
bude
přemístěno do nové knihovny.
Knihy se tak stanou pře
hlednější a přístupnější.
DISCO - 26. srpna. Objednávky
míst na tel: 9361 2051

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

IVO NOVAK
13 Gifford Avenue,
Ferntree Gully

MOBILE: 0407 369 211
Shop: 9758 8854

OPAL
GALLERY
FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE AUSTRALIAN ARTWORK I;

TAX FREE
192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

ČESKÉ
LVÍČKY

Ph: 9650 2727; Fax: 9650 4001

"O**
\ . T* /

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.

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

protínala pražskou kotlinu důle
žitá obchodní stezka spojující
córdobský kalifát a jihofrancouzské přístavy s chazarskými
Když se občas potuluji uličkami
tržišti na dolní Volze. Pražské
pražského Josefova, kolem
podhradí se tak čas od času
Staronové synagogy, vždy se
proměňovalo v rušné tržiště,
mi vybaví prastarý, kouzelný
kde si arabští, řečtí a hlavně
příběh, na který jsem narazil v
židovští obchodníci vyměňovali
jedné Wieselově povídce o
své zboží. Někteří z těch po
Golémovi. Podle ní prý totiž
sledně jmenovaných se v Praze
předkové
pražských
Židů
usídlili na trvalo, a spolu se
postavili Staronovou synagogu
slovanským a germánským živ
již před dvěma tisíci lety po
lem po staletí ovlivňovali její
zkáze tzv. druhého chrámu, k
jedinečnou kulturní a duchovní
níž došlo v roce sedmdesát po
atmosféru.
Kristu, v židovské terminologii
Poněvadž povinností každého
zbožného Žida „vždy bylo a
—po druhém churbanu. Tesané
kvádry z trosek jeruzalémské
stále je studovat Tóru a Tal
svatyně přenesli potom nebeští
mud, a pronikat tak do tajem
andělé do Prahy a postavili z
ství Božího slova, vybudovala
nich nádhernou modlitebnu.
kdysi i pražská aškenázská
Patrně žádný jiný příběh by
komunita solidní systém zá
nemohl lépe vyjádřit význam
kladního (chedery) a vysokého
Prahy v duchovních dějinách
(ješivy) školství. Pražské talŽidů v Evropě a v exilu vůbec.
mudické školy vzkvétaly zejmé
První písemná zmínka o jejich
na v 12.-13. a v 16.-18. století
přítomnosti v Praze se objevuje
a byly proslulé široko daleko,
ve zprávě cestovatele, obchod
dokonce i v prostředí křesťan
níka a diplomata Ibrehíma ibn
ském. Tam se pro ně patrně
Jákúba, který navštívil naši část
ujalo označení Academia Judaeorum. V Praze působilo
Evropy kolem roku 965. Tehdy
několik vý
znamných ra
HYMANS SOLICITORS
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
bínů a učen
Petra Moravek BEc.LLB.
ců jako např.
“První porada zdarma”
Jehuda Low
PERSONAL INJURY
ben Becalel
s

Hž nebeští andělé
přenesou kameny
zpátky do Jeruzaléma

- 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
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)

(1512-1609), zvaný rovněž
pražský Maharal, dále David
Oppenheim, Jechezkel Landau
či Šelomo Lejb Rapoport. Po
stava tajemného Maharala je
nejčastěji spojována s legen
dou o hromotlukovi Golemovi a
většina dnešních Pražanů zná
rabínovu robustní sochu od
Ladislava Šalouna z průčelí
Nové radnice.
Příběh - legenda o původu
Staronové synagogy má však
ještě kouzelnější pointu. Povídá
se, že kamenné zdivo, z něhož
byla synagoga zbudována,je v
Praze pouze „pod podmínkou“
(z hbr. altnaj, odtud i její ná
zev), a až přijde Mesiáš, aby
shromáždil děti Izraele, pak že
nebeští
andělé
přenesou
všechno kamení zase zpátky
do Jeruzaléma na stavbu
nového, v pořadí už „třetího“chrámu.
Luboš Ondrášek, Praha

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

DANUBE TRAVEL AGENCY
800 Glenhuntly
Road
Caulfield 3162

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

Zvláštní nabídka

Letenka do PRAHY

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

Ivan Pilip je lev.
Lev chce být
středem
pozornosti, proto
jej nesmíte
přehlížet a už
vůbec ne
přezírat. Jinak se
trápí a užírá.

'/fy. ///.
Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

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

NA PRODEJ
Farma 13,5 akrů na
Tasmánii, 2 km od
Greevestonu v Huon Valley,
voda, elektřina a
telefon zavedeny.
14 akru zeleninová zahrada,
3 stodoly, 3 jezírka se stále
přitékající vodou. Na farmě je
menši protékající potok.
Cena $ 30 000,00
Tel: 0362 951 157

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

tel: 9762 4936
Rosťa
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Základní vlastnosti:
sebejistý

domýšlivý

velkorysý
hrdý

upřímný

otevřený
svobodomyslný
netolerantní
marnivý
prchlivý

Ivan PILIP
'4. 8. 1963

BOHÉMU TUMEL
Plánujete cestovat?
Vše zařídíme
spolehlivě, rychle, za dobré ceny!

Bohemia ,/t
JŘÁ VEL
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

Slet není spartakiáda, ale...
Sokol včera a dnes
TÝDEN 28/7 3.7.2000
Jsou sokolové upažující sta
řečkové, nebo ti, kdo ctí pohyb
v duchu reformovaných tradic?
A vše sokolský slet oživováním
neoživitelného, polistopadovou
spartakiádou nebo exhibicí těl a
barev?
O víkendu se na Strahově, byť
„jen“ na stadionu E. Rosického,
opět stálo na značkách. XIII.
všesokolský slet měl navázat
na historii, ale naznačit také
průlom: šponovky patří minu
losti, na slety do roku 1948 lze
vzpomínat, ale už ne je přivo
lávat - Sokol potřebuje transfuzi
nové krve. Našli se sice tací nejen na strahovském finále,
ale i při župních předkolech
co pobouřeně kroutili hlavou při
textu sletové písně dvojice
Uhlíř - Svěrák: „Chladné pivo,
horká kaše, Čechy krásné,
Čechy naše...“ Nebo při za
slechnutí rockové sletové písně
cvičenců se zaťatými pěstmi
pomysleli na písně vlastenec
ké. Ale Sokol už není to, co
býval. Což vůbec neznamená,
že by měl být horší. Je jen o
hodně starší.
Obrozený Sokol
Po roce 1990 se sokolové opět
nadechli a začali připravovat
obrození své činnosti. A, prav
da, restituovali. Kde převažova
la netolerance ke stávajícím
návštěvníkům tělocvičen, vzni
kaly konflikty. Ti, kterým bylo
ukřivděno kdysi, začali, byť
pravda mírněji, ubližovat těm,
kdo chtěli jenom cvičit: „Buďto
vstoupíte do Sokola, nebo si
hledejte jiné prostory.“ Došlo
také k bojkotování akcí nesokolských. Emoce již opadly,
mladých však moc nepřibývá.
Z předpokládané fúze s ná
stupci ZRTV, čili Základní re
kreační tělesné výchovy, dnes
České asociace Sport pro
všechny (250 tisíc členů),
definitivně, alespoň prozatím,

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

sešlo. Pokrokoví sokolové se
nediví: „Proč by chtěli dneska
mladí zdravit povinně Nazdar?
Proč nosit kroj? Proč se oslo
vovat bratře, sestro?“
Jan Rubeš z vedení České
asociace Sport pro všechny
souhlasí s názorem, že pro
gram obou organizací' je v
podstatě stejný - s akcentem
hlavně na masovou tělový
chovu. Také však zdůrazňuje,
že některé ortodoxní ideje
Sokola mohou zlákat dnešní
mladé lidi už jen stěží.
„Poctiví staří sokolové se
domnívali, že to, co kdysi tak
zaujalo je, zaujme i dnešní
mládež, že se do Sokola
pohrne,“ shovívavě se usmívá
nad ideály svých vrstevníků Jiří
Žižka. Čím to, že zrovna tento
78letý čilý muž je ochoten
uznat jinakost doby? Sokol od
svých šesti let, posléze člověk,
který velel cvičencům všech
spartakiád a nyní má stejnou
funkci při všesokolském sletu,
místostarosta České obce so
kolské? „Já totiž nejsem sokolfundamentalista. Některým ko
legům zazlívám, že slova za
kladatele sokolského hnutí Mi
roslava Tyrše ani pořádně ne
znají. Proto ani nevědí, že byl
pokrokovější než jeho současní
dogmatičtí potomci. Říkal pře
ce: “Co bylo, bylo, se nikdy
nevrátí, žít lze jenom v situaci,
v níž jsme teď." A dnes je
spousta jiných aktivit, které
mládež osloví mnohem více
než některé body našich
stanov.“
Jakýmsi přirozeným můstkem
mezi oběma organizacemi je z
tohoto pohledu Olga Šípková,
mistryně světa v aerobiku, která
byla při XIII. sletu vidět přede
vším při Národním sletovém
večeru. Na jednu stranu cviči
telka a propagátorka moderních
forem pohybu či tělovýchovy,
na druhou dcera náčelníka
České obce sokolské, Vratisla
va Svatoně (patřícího ovšem

také k progresivnímu křídlu so
kolů). „Nesouhlasím s názo
rem, že Sokol je jen pro staré,
že je zakonzervován, dneska
se do něj dostávají i mladé
myšlenky, má co nabídnout i
mladým lidem,“ řekla Šípková.
Věrná garda
Věrná garda, sokolové z
nejvěrnějších, sklidili za cvičení
na Strahově zasloužený obdiv
a potlesk. Jako za cvičení Pro
pamětníky. Přes existenci kříd
la věrných prochází Česká
obec sokolská přece jen jistou
modernizací. Průlomem měl
být právě XIII. slet, definitivní
výhybku by měl, resp. mohl
nastavit sjezd v příštím roce,
který by mohl, resp. měl změnit
stanovy. Nikdo nebude chtít,
aby „Nazdar“ nahradilo „Čágo
bello“, ale pootevřít okna by
jistě prospělo.
Kdo to platil?
Pokud zavanul z masových vy
stoupení cvičenců spartakiádní
odér, pro sokoly mluví jedna
navýsost polehčující okolnost financování. Zatímco „výkladní
skříň sjednocené socialistické
tělovýchovy“ byla hrazena pře
vážně ze státních prostředků a
odborových či jiných fondů, při
XIII. sletu si pobyt, stravu,
cvičební úbory platili účastníci
sami. V některých případech
jim na to přispěly jednoty, které
zase dostaly dotace kupř. na
nářadí či náčiní ze Sletového
fondu České obce sokolské.
Prostřednictvím grantu dostali
sokolové z ministerstva škol
ství, mládeže a tělovýchovy tři
miliony, milion od Prahy 1, slet
podpořili i sponzoři, v jazyce
sokolském partneři. Největší
část z předpokládaných nákla
dů maximálně dvacetimilionových (v roce 1994 téměř 100
milionů) uhradí Česká obec
sokolská - je akcionářem Sazky
- ale také z členských příspěvků
a z komerčního pronájmu
prostor Tyršova domu.
Andrea Žbodáková

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

Sportovci století
Jedenáct hvězd z celého
světa se bude moci pyšnit
titulem Sportovec století. V
listině nominovaných jsou i
tři česká jména: Věra Čá
slavská, Martina Navrátilová
a Emil Zátopek.
TÝDEN, 47/6 15/11/99
Velkolepá
dvouhodinová
show, prý obdoba vyhlašování
filmových Oscarů, bude k vidě
ní již tento pátek ve slavné
Vídeňské státní opeře. Sejdou
se tu desítky nejslavnějších
sportovců 20. století. Šestná
ctičlenná odborná porota, v
jejímž čele stojí prezident MOV
Juan Antonio Samaranch, určí,
kdo vejde do historie jako
nejlepší sportovec 20. století.
Rozhodovat se bude celkem v
jedenácti kategoriích. V elitní
společnosti olympijských vítě
zů, mistrů světa, rekordmanů či
tenisových šampiónů jsou vel-

COOL

ZONE

REFRIGERATION P/L

mi výraznými úspěchy zapsáni
i naši sportovci.
Věra Čáslavská
Blondýnka z Prahy, která se
nebojácně rvala s nástrahami
gymnastických disciplín, neodlučitelně patří ke sportovnímu
obrazu světa šedesátých let.
Věra Čáslavská vybojovala své
první velké medaile jako de
vatenáctiletá na ME 1961 v Lip
sku, kdy skončila třetí ve víceboji a prostných. Její největší
úspěchy jsou ovšem svázány s
olympijskými hrami. V Tokiu
(1964) vybojovala tři tituly, další
čtyři olympijské zlaté medaile jí
předali v Mexiku (1968). Na ME
v Krakově (1962), v Sofii (1965)
a v Amsterdamu (1967) se
celkem jedenáctkrát postavila
na nejvyšší stupínek. Je čtyř
násobnou mistryní světa (Praha
1962, Dortmund 1966). Úcty
hodná kariéra oceněná v roce
1968 titulem nejlepší spor
tovkyně světa. Ovšem doma
byla ve svém nejslavnějším
roce vyloučena z ČSTV, pro
tože její podpis na manifestu
Dva tisíce slov byl pro

Opravy, konstrukce, prodej
chladících zařízení
Petr V. Kubásek,

VÝPRODEJ LYŽÍ

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

Vyučujeme
hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.
Používáme moderní australské
a americké školy.
Metodika vychází z postupů uží
vaných 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

Před GST nabídka
až 50%sleva:
Lyže DYNAMIC CARVERS
2000, vázání, hole:
$495,00.
Lyžařské kalhoty:
$24^etr" $ 149,00
Lyžařské helmy:
$ 99,00
Otevřeno včetně neděle
SNOW SKI P/L
68/72 Whitehorse Road,
Deepdene
-

Tel: *39817 4683
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komunistický režim výmluvnější než všechny zlaté medaile
dohromady. Pět let marně hle
dala zaměstnání, potom koneč
ně mohla začít pracovat jako
trenérka. V prvním porevoluč
ním roce 1990 se stala po
radkyní prezidenta republiky
(do roku 1992) a zároveň se
postavila do čela Českosloven
ského olympijského výboru. O
dva roky později ji zvolili před
sedkyní nově vzniklého Čes
kého olympijského výboru (do
1996) a v roce 1995 se stala
členkou Mezinárodního olym
pijského výboru.
Emil Zátopek
Jediný člověk na světě dokázal
získat na olympiádě tři zlaté
medaile v běhu na 5 km, 10 km
a v maratónu zároveň: Emil
Zátopek. Bylo to v roce 1952 v
Helsinkách. V té době už měl
doma své první olympijské
zlato z Londýna (1948) z běhu
na 10 km a stříbrnou medaili z
5 km. Počátkem 50. let vybo
joval také tři evropské tituly:
1950 v Bruselu v běhu na 5 km
a 10 km, a poté v roce 1954 v
Bernu v běhu na 10 km. Cel
kem osmnáctkrát se jeho jméno
objevilo u světového rekordu v
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

10 [H vart
bězích na 5 km, 10 km, 20 km,
25 km, 30 km, 6 mil, 10 mil a 15
mil. Byl prvním atletem na
světě, který pokořil hranici 29
minut v běhu na 10 km (1954
časem 28:54,1 s). Poslední
vítězný závod svého života,
přespolní běh běžel Emil
Zátopek v lednu roku 1958 v
San Sebastianu, a ve stejném
roce ukončil svou sportovní
kariéru. Do roku 1969 pracoval
jako voják z povolání, kde do
sáhl hodnosti plukovníka (hod
nost mu byla vrácena až v roce
1990). Angažoval se v politice
pražského jara, spolu s man
želkou Danou podepsal Dva
tisíce slov a poté byl vyloučen
jak z armády, tak z KSČ, ba
dokonce i z ČSTV. Začátkem
70. let pracoval jako dělník
stavebního podniku, později
nastoupil jako referent na

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.
ČSTV, odkud v roce 1982
odešel do důchodu. Je členem
Českého klubu olympioniků.
Martina Navrátilová
Jedenadvacet let patřila rodač
ka z Řevnic u Prahy mezi první
světovou desítku, více než šest
let kralovala ženskému teniso
vému žebříčku. Martina Navrá
tilová je nejúspěšnější světovou
tenistkou všech dob. Za svou
kariéru vyhrála 1438 zápasů,
167 turnajů v singlu a 165 v
deblu. Vlastní 55 grandslamových titulů, z toho 18 získala ve
dvouhře, 31 ve čtyřhře a 6 v
mixu. Jedenáct z nich vybojo
vala jako Češka, mezi nimi jsou
i dva nejslavnější, wimbledon
ské tituly ve dvouhře (z celkem
9) z let 1978 a 1979. Na podzim
roku 1975 v necelých 19 letech
požádala v USA o politický
azyl, 21. července 1981 dostala

americké občanství. Žije na
ranči v coloradském Aspenu,
komentuje tenis pro americkou
stanici HBO, píše detektivní
romány se spoluautorkou Liz
Nicklesovou, hodně cestuje a
na svých cestách fotografuje. V
Řevnicích vlastní tenisovou
školu. Vede ji její otec Miroslav,
který byl i prvním trenérem
slavné tenistky. Spolu s ma
minkou Janou pak stál vedle
uplakané Martiny také při jejím
velkém rozloučení v newyorské
Madison Square Garden 15.
listopadu 1994, při jejím pos
ledním Turnaji mistryň. Za svou
neopakovatelnou kariéru si
Martina Navrátilová připsala na
své konto více než 20 milionů
dolarů jenom za turnajové
odměny. V letech 1983 a 1984
byla
vyhlášena
nejlepší
sportovkyní světa.

Tale zate vaAuw 4 tetou.
Slíbená polívčička tenčíce: Do půl litru vařící osolené vody vhodíme postupně na drobno nakrájenou
zeleninu a to čtvrtku zelí, jednu zelenou papriku, jednu velkou cibuli, 5 celerových natí, jednu mrkev,
menši pikslu rajčat. Vař 10-15 minut do měkká, někdo přidá curry, jiný polévkovou kotku anebo I nas
trouhaný brambor pro zahuštění. Na zdraví!
Jablkový závin paní Máři. Lístkové těsto filo (2x4 vrstvy na dva záviny), 6 zelených velkých jablek,
oloupaných a nastrouhaných na plátky, hrst hrozinek, 4 hrsti strouhanky s pomletými vlašskými ořechy,
cukr, dobrá skořice (z dovozu), máslo. Než se začne nakládat vše na filo pláty zapni troubu na 220
stupňů, pak rozehřej jeden a půl kostky neslaného másla, nachystej jablka a vše ostatní k ruce. Na
vrchní čtvrtou vrstvu těsta štědře nakapeme peroutkou neboli mašlovačkou rozpuštěné máslo, pak
jablka, po lžící skořice, cukru, rozinek a rozsypeme po 2 hrstech strouhanky s ořechy a znovu dobře
pokapeme máslem. Zarolujeme, položíme na vymazaný pekáč a navrchu potřeme máslem. Konce záv
inu čili štrůdlu přitiskneme stěrkou s máslem. Vršek propícháme párátkem ještě před pečením.
Ztlum troubu na 200 stupňů a peč asi 50 minut. Chutná výborně ještě horký s kávou a nebo k čaji,
posypaný cukrem s vanilkou. A co bude příště? Dobré zelíčko k vepřovému či sekané. No a ta sekaná
- studentská pochoutka. Máte-li dobrý recept, můžete se o něj podělit s přáteli Kvartu. Pošlete na
adresu Národního domu tetě. Vlasta SustkoVá

ŠUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS' SUPPLIES

PI: 9557 4119, 9557 38Í3
Fax: 9557 4924
378 Centre Rd, Bentleigh 3204

BENTLEIGH PAINT SPOT

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 vraťte!

úterý 8. srpna:

Všichni moji blízcí
(1999)
Paní

Marie Movezáf&vá
oslavila své 80. narozeniny
mezi přáteli v Národním domě.
Přejeme ji mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti do
dalšího života.

úterý 22. srpna:

Dvojrole
(1999)
Začátek v 8 hodin, večeře před představením
VSTUPNÉ $2,-

nfi sum#™

ČESKÁ MŠE SVATÁ V MELBOURNE
V NEDĚLI 27. SRPNA V 11 HODIN
Slouží Otec Hrdina, po bohoslužbě posezení u kávy a zákusku nebo
obědě, který připraví Jarda a Mirek
Letovisko Šumava, Locks Way, Belgrave South, Melway 84:J5,

tel: 9754 5159

r— ——————————
I Odstřihněte a pošlete s Vaším
| příspěvkem na:
I Sokolský list:
$
I
| Národní dům:
$
I
$
| Jiné dary:
I Změna adresy:
I
| Jméno:.............
j Číslo domu a ulice:

L-— — — —— — — -

Přeji si potvrzení příspěvku
(S)ne

C^ano,

nehodící se, škrtněte

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

V neděli 13. srpna
ve 12 hodin

Jitrnice, jelita, zabijačková polévka
a jiné lahůtky budou pro vás připraveny
na tradičních hodech v Národním domě
Pochutnejte si u nás a nakupte si domů.
Ceny mírné, pivo studené.

ANENSKÁ ZÁBAVA
v sobotu 5. srpna v Národním domě,
497 Queensberry Street, North Melbourne

STUDIO 4hraje na přání, večeře
tombola.
Vstupné $ 10

Objednávky na tel:
9744 1691
nebo
9432 8246
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