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ZMĚNA SLOV
NEBO
ZMĚNA K LEPŠÍMU?
Dobře si pamatujeme na do
bu, kdy se nám říkalo New Aus
tralians. Pak zazářil AI Grassby,
zmobilizoval svou znalost řeč
tiny a tvrdil, že nejsme noví Aus
tralané, ale etnici, ethnos zna
mená „lidé, národ“. Whitlam toto
označení schválil a etnici byli
lidé, kteří jaksi mezi ty pravé lidi,
Australany, nepatřili. Slovo „eth
nic“ zpravidla znamená jen ty
přistěhovalce, kteří přicházejí ze
zemí, kde se nemluví anglicky,
Skotové či Irové etnici nejsou.
Nejednou toto slovo předsta
vuje nadávku. Ti, kteří tomuto
výrazu tak rozuměli si neuvě
domovali, že v australských
podmínkách jsou vlastně vši
chni, vyjma původního oby
vatelstva, přistěhovalci.
Z rozhodnutí emigrantského
Pána Boha jsem se kdysi stal
členem jakéhosi výboru pro
etnické záležitosti. Naivně jsem
se domníval, že tato skupina se
bude zabývat zlepšením život

květen 2001
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SOKOL MELBOURNE INC.
497 QUEENSBERRY ST.,
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051

ních podmínek, vzděláním a
kulturou přistěhovalců. Zmýlil
jsem se. Zástupci jednotlivých
etnických skupin měli na mysli
jen jedno, vytlouct co nejvíce
peněz ze státní pokladny a
utratit je podle mého názoru jen
okrajově a k prospěchu hrstky
lidí, jakési elity etnické skupiny.
Nikdy jsem na těchto schůzích
neslyšel, aby se na studiích
podporovali nadané děti nema
jetných přistěhovaleckých rodi
čů, aby se vytvářel tlak na pří
slušné rúřady k uznání kvali
fikací obdržených mimo Austrá
lii, aby ve zdravotnických služ
bách pracovali psychiatři, re
habilitační pracovníci či logopédové ovládající jazyky etnic-
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kých skupin atd. Nikdy se tam
nemluvilo o tom, že státem vy
držované etnické sdělovací pro
středky působí mnohdy zcela
odtrženě od potřeb a cítění ná
rodnostní skupiny nebo SBS
televize zařazuje do programu
nevhodné nebo podprůměrné
filmy. Tak jsem do tohoto spolku
přestal chodit a přišel jsem o
kafíčko a sušenky, které se na
schůzích zdarma servírovaly.
Nepociťuji proto žádný smutek,
na schůzích také vyvěraly ne
návisti, které si mnozí přistě
hovalci na pátý světadíl přivezli
sebou, Turek nechtěl sedět ved
le kyperského Řeka, Arab ved
le ruského Žida, Chorvát vedle
Srba a obráceně. O této zátěži
tam také nikdy nepadla ani

zmínka.
Uvažuji o poslání multikulturalismu. Je to zaklínadlo, jejíž
podstata nám zůstává neznámá
a užitek z něj mají hlavně ti,
kteří našli zaměstnání v plejádě
úřadů a komisí, které nesou toto
označení a zabývají se bůhví
čím. Většinou tyto organizace
nezaměstnávají přistěhovalce,
úředníci se vyznačují zejména
tím, že nám nerozumí. Stále
mluví v přítomném čase o
Československu a ani nevědí,
že nyní jde o dvě republiky, což
je ovšem z jejich hlediska
zanedbatelné. Slovince si ple
tou se Slováky. V melbournských novinách jsem v tyto dny
četl článek o zavírání továren v
západních předměstích a pro
puštěná zaměstnankyně říká:
„Where are those people going
to find jobs? They are not English speaking people!“ Tomu
se říká multikulturalimus. Nebo
krutá skutečnost ? Jestliže se
na multikulturalismus dívám s
jistou skepsí, nebrojím ovšem
proti tomu, abychom nemluvili
mezi sebou česky, neučili naše
děti a vnuky o našem jazyko
vém, národopisném a kulturním
dědictví, nezajímali se o naše
dějiny. Tyto znalosti pak mohou
obohatit celou Austrálii. Vždyť
jsme nepřijeli do Austrálie
založit českou kolonii.
Bob Carr se správné do
mnívá, že slovo „ethnic“ je
přežité. NSW Ethnic Affairs
Commission se nyní nazývá
Community Relations Commis
sion. Cítíte ten rozdíl? Měli
bychom jej podporovat, pokud
ovšem nejde jen o změnu
fasády a příležitost tiskárnám a
písmomalířům přeměnit název
firmy a patřičně si to naúčtovat.
A jak to bude ve Viktorii?
Miloš Ondrášek
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PŘÍSPĚVEK POKLADNÍKA

Většina našich krajanů si je
plně vědoma že existence
Národního domu a pořádání
celé řady programů - od
pravidelných úterních obědů až
po výuku českého jazyka závisí především na finanční
situaci Sokola a jeho schopnosti
organizovat pro krajany další
akce k uchování tradic a dalšího
rozvinutí české kultury ve státě
Victoria. Proto jménem Sokola
upřímně děkuji všem, kdo nám
poskytli finanční příspěvky
během tohoto finančního roku tj. od 1. 7. 2000.
Krajany bude jistě zajímat,
že mohou svoji finanční pod
poru vyjádřit následujícími způ
soby:
Dary na Sokol
Jako krajanská organizace,
registrovaná vládními agentu
rami, Sokol nemá daňovou
povinnost (ale samozřejmě platí
GST a odvádí své vyúčtování
vládním kancelářím Corporate
Affairs a HACC).
Pokud se rozhodnete fi
nančně podpořit Sokol, váš dar
bude použit, dle vašeho přání,
na publikaci Kvartu nebo k
údržbě a provozu Národního

Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

domu. Tyto finanční příspěvky s
výjimkou inzerátů v Kvartu nej
sou odečitatelné od daňové
povinnosti.
Prosím vyplňte šeky na
„Sokol Melbourne Inc" - tedy ne
na „Kvart“, nebo „Sokolský*
List“ nebo „Národní Dům“ - za
tím se mi nepodařilo naučit
bankovní úředníky česky a tedy
nechápou, že vlastně jde o stej
nou organizaci!
Dary snižující vaši daňovou
povinnost
Sokol Special Accommodation
Fund
Už mnoho let je naší snahou
vybudovat ubytování pro naše
starší krajany, mnoho z nich žije
osamoceným životem. Uby
tování by mělo být v lokalitě kde '
by krajané měli přístup ke
společnosti jiných krajanů,
českého prostředí, českých
jídel, atd.
Z tohoto důvodu jsme založili
tzv. „Sokol Special Accommo
dation Fund“. Cílem fondu je
tedy zakoupit a upravit či nově
postavit minimálně 8-12 mod
erních bytových jednotek.
Veškeré
Vaše
finanční
příspěvky/dary poskytnuty to
muto fondu jsou 100% odeči
tatelné z Vaší daňové povin

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

nosti, a proto poskytnutí darů
tomuto fondu je velmi výhodné
pro všechny osoby (jak fyzické
tak i právní), které mají v daném
roce daňovou povinnost. Fond
je registrován u Australského
berního úřadu a každému dárci
je vystavena oficiální stvrzenka
jako
důkaz
poskytnutého
příspěvku. Jinými slovy, „proč
bych dal šek Armádě Spásy proti které samozřejmě nic
nemáme, ale která slouží širší
veřejnosti - když mohu podpořit
přímo svoji vlastní organizaci
tedy českou komunitu a přitom
smím příspěvek 100% odečíst z
daňové povinnosti?“
Je škoda, že narozdíl od
mnoha etnických spolků v Melbourne, česká krajanská komu
nita v Melbourne zatím cíle výs
tavby ubytování pro starší kra
jany nedosáhla. Presto je ale
velmi pozitivní, že ve fondu je už
téměř AUD 800,000 a náš ar
chitekt
aktivně
připravuje
potřebné plány a formální žá
dost k obecnímu úřadu v North
Melbourne.
Prosím, adresujte šeky na
„Sokol Speciál Accommodation
Fund“ a zašlete je na P.O. Box
567, Collins Street West, Mel
bourne, Vic 8007.

Your Family Doctor
• MUDr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz
Ordinují jako praktičtí lékaři
v ordinaci

RINGWOOD NORTH
235 Warrandyte Road

Objednejte se na novém tel. čísle:

Prodejní doba:
Pondělí - středa, sobota, neděle 10-6
Čtvrtek 10-7, pátek 10-9
*r.

® 9879 0066
r
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Sokol Arts Fund
Za účelem další podpory
české
hudby,
divadla
a
všeobecné kultury jsme nadále
založili tzv. „Sokol Arts Fund“.
Dary či příspěvky na tento fond
smíte obdobně odečíst 100% z
daňové povinnosti.
Díky dárcům byl fond za mi

nulý měsíc schopen poskytnout
finanční
podporu
dvěma
uměleckým spolkům s ryze
českou kulturní náplní. Těšíme
se na brzké provedení jejich
divadelních
představení
v
Národním domě.
Prosím, zašlete Vaše šeky
na „Sokol Arts Fund“, na adre

su P.O. Box 567, Collins Street
West, Melbourne, Vic 8007.
Všem dárcům bude vystavena
oficiální stvrzenka pro berní
úřad. Děkujeme za podporu této
důležité činnosti!
Zdeněk Silavecký, CPA
pokladník,
Sokol Melbourne Inc.

Sčítanie obyvateľstva v Slovenskej republike
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa v SR uskutoční v zmysle medzinárodných odporúčaní a v
súlade so zákonom č. 165/1998 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. Bude súčasťou celosvetového
sčítania, ktoré si kladie za cieľ zmapovať na prelome tisícročí vývoj obyvateľstva Zeme.
Sčítanie obyveteľstva sa nevzťahuje na občanov Slovenskej republiky, ktorí nemajú trvalý pobyt na
území SR.
Pro ďalšie informácie kontaktujte p. Ivana Sidorjaka, konzula na Veľvyslanectve SR, 47 Culgoa Cct,
O' Malley ACT 2606. Teľ: 02 6290 1’516, Fax: 02 6290 1755

KAREL GOTT
VIDEO KONCERTŮ
Objednejte si včas video z koncertu Karla Gotta
v Sydney, Melbourne a Adelaidě
včetně jeho cestování po Austrálii.($25),
CD's 60, 70, 90 léta $30 (2CD)
Video "Karel Gott story" $28.
Objednejte na tel:
02 9318 2444 nebo 0414 252 528
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

BEZPLATNÉ BYDLENÍ
v pohodlném bungalovu v Melbourne
NABÍZÍM
osamělé penzistce nebo vdově středního věku za
občasný dohled na moji invalidní manželku.
NABÍDKY DO REDAKCE KVARTU
—

HYMANS SOLICITORS
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Petra Moravek BEc.LLB.
“První porada zdarma’’
PERSONAL INJURY
- 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

V.M.K. Design Architect.

Traffic Offences, Criminal Charges, Representation and advice

Commercial Design & Consulting; Urban
Landscape Design; Computer Design &
Drafting; House Inspection Service.

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

Vladimir Kapusta A.R.A.I.A

Main Office / Dandenong, Level 3/90 Walker Street

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

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787.

CONVEYANCING

Telephone / 9793 7676
North Melbourne
(near Victoria Market - by appointment only)
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Přišlo poštou

Četla jsem váš příspěvek do
Kvartu z března 2001, kde pí
šete o tajných svazcích StB v
ČR a jejich přístupnosti.
V roce 1997 jsem byla v ČR
a zažádala jsem si cestou mini
sterstva vnitra o vydání mých
tajných svazků. Spisy jsem do
stala do Sydney na Český kon
zulát. Tyto spisy s prázdnými
stránkami, začerněnýmí větami
a vyňatými spisy - prý expirovanými dokumenty, mi bylo
možné nahlédnout a povoleno
si okopírovat za sedm dolarů za
stránku. Po přečtení byly spisy
zničeny - samozřejmě originály
zůstávají stále na min. vnitra.
Důležité spisy byly tedy vyňaty a
co jsem se dozvěděla bylo, že
tajný spolupracovník StB Lukeš
byl ten, kdo na mne udával.
Bohužel toto jméno bylo krycí.
Časem jsem se dozvěděla z
Českých novin v Austrálii o tzv.
Cibulkových seznamech na in
ternetu. Tam jsem našla, kdo
byl tajný spolupracovník StB Lu
keš. Byl to můj bývalý kolega a
spolupracovník v Horšovském
Týně. Dotyčný tam stále pracuje
jako soukromý praktický lékař.
Napsala jsem na různé pobočky
lékařských komor a asi po roce
mi přišla odpověď z Domažlické
lékařské komory, pobočka Olo
mouc,že se omlouvají, ale s vě
cí nemohou nic dělat.
Cituji z dopisu: seznamy
spolupracovníků StB jsou u nás
veřejně přístupné, takže každý
se s nimi může seznámit. Ob
čanská společnost ale tyto

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

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

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
skutečnosti zná a podle nich
každého hodnotí.
Bylo mi doporučeno se
obrátit na soud. Ale proč, když v
ČR neexistuje zákon, který by
trestal činy StB a jejich spolu
pracovníků? Všichni byli tole
rováni v rámci „sametově revo
luce“. Myslím, že v tomto je
třeba změnit legislativu a zeptat
se přímo prezidenta Havla...
MUDr M.O. Sydney

momenty v životě republiky a
informovat o opatřeních čes
kých úřadů. Konzulárním otáz
kám a příbuzné legislativě se
svědomitě věnuje generální
konzul v Sydney ve svých
Informacích pro krajany.
Mám pocit, že těch skutečně
dramatických událostí v našich
ohlédnutích stále ubývá, a že
Česká republika se jeví jako
normálně fungující evropský
stát, kde sice leccos není
ideální, ale ani to leccos nestojí

Velvyslanec ČR v Canbeře Ing. J. Sládek
při návštěvě krajanů v Melbourne

Vážený pane starosto,
Vážení krajané,
Náš občasník, který dostá
váte do rukou, si neklade za cíl
podávat zevrubné informace o
dění v České republice, měl by
spíš rekapitulovat výraznější

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

za důkladnější pozornost za
hraničních médii. To nás řadí
spíše k zemím, o kterých se
nepíše.
Občas to pravda přijde líto
některým scénáristům, a pak i
v Austrálii můžeme na tele-

ÚDRŽBA A OPRAVY
všech domácích a komerčních
mechanických, elektrických a
parních spotřebičů.

STANDA MORÁVEK
Video přehrávače, kamery,HiFi,
CD, faxy, mikrovlnné trouby,
pračky, sušičky atd.
Tel: 9360 4741

Velvyslanectví Slovenské republiky: 47 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606
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Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
vizních obrazovkách sledovat
lítý boj o Českou televizi. Jde
však skutečně o boj o svobodu
slova v zemi, kde vládě nejsou
nakloněny ani jedny noviny a
dvě televizní stanice ze tří jsou
komerční? Sotva.
Také hospodářská scéna se
v Čechách zklidnila poté, co již
není kde tunelovat a snad také
proto, že tam podle prastarého
zvyku děti chodí ráno do školy a
jejich rodiče do práce.Tento
konzervativní způsob se totiž
kupodivu zamlouvá velkým za
hraničním investorům. Neza
městnaných tudíž spíše ubývá a
ceny stoupají jen v důsledku
deregulací. Evropská unie před
námi, jak se zdá, nemá kam
utéci.
Kromě toho o čem se dále
dočtete na stránkách tohoto
Zpravodaje, bych se chtěl zmínit
o věci, která řadu z Vás dlouho
trápí a po léta se vrací v otázce
zda mají, nebo měly naše za
stupitelské úřady v Austrálii k
dispozici seznam zpravodajů

VÝPRODEJ LYŽÍ

StB z řad našich krajanů.
Nastoupil jsem jako gene
rální konzul na náš úřad do
Sydney v červenci 1990 v dů
sledku intervence krajanů na
ministerstvu zahraniční v Praze.
Mělo se tak původně stát již v
březnu, na žádost náměstka
ministra vnitra Lorenze (později
trestně stíhaného) byl však můj
nástup oddálen o tři měsíce. Po
mém příjezdu se v trezorech
generálního konzulátu takové
seznamy nenacházely. Z mého
popudu bylo místo vyhrazené
na konzulátě pro pracovníka
ministerstva vnitra pověřeného
mimo jiné sledováním emigrace
v Sydney zrušeno a to ještě
před
mým
odjezdem
do
.Austrálie. Zmínku o inkrimino
vaných'seznamech neobsaho
valy ani oficiální protokoly tajné
spisovny úřadu. O jejich osudu
se lze pouze dohadovat. Nezdá

Color
Rainbow
Sal on
Vo všetkých
kaderníckych službách
vám poradí a poslúži Marika.

9314 7970
28 Embley Ave. Yarraville

ZIMNÍ NABÍDKA
Ušetříte $$$
Lyžařské oblečení, lyže, boty
až 50% sleva.
Zvláštní nabídka:
i
VOLKL CARVERS+
VÁZÁNÍ+HOLE $ 595
i
FRENCH SKI SUITS
$795 $395
Otevřeno včetně neděle
SNOW SKI P/L
68/72 Whitehorse Road,
Deepdene
Tel: 9817 4683
www.snow-ski.com.au
email: snowski@bigpond.com

OPAL
GALLERY
FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE AUSTRALIAN ARTWORK

TAX FREE
192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

se, že by seznamy byly pře
vezeny do porevolučního Čes

koslovenska. Jedno je však ví
ce než pravděpodobné. Ti,
kterým byly seznamy v Sydney
eventuálně předány nemohou
mít žádný zájem na jejich zve
řejnění a tím pádem na zne
hodnocení.
Ještě jednou
díky za
přátelské přijetí ve stále krás
nější budově melbournského
Sokola.
S přátelským pozdravem
Ing. Josef Sládek
velvyslanec

Po dlouhé nemoci zemřel
dne
20.dubna 2001
ve věku 76 let

Ť

Věčná
vzpomínka
Lumir
Kubátod
manželky Marie s rodinou

CHELTENHAM
PHYSIOTHERAPY CLINIC
Rehabilitační pracovnice z
Mariánských Lázní si vám
dovoluje nabídnout:
=> léčebné, relaxační,
sportovní a reflexní masážní
techniky
=> čínské baňky, ultrazvuk atd.
1301 NEPEAN HWY.
CHELTENHAM
Tel: 9584 2248

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

Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

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

6
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Stalo se
Za přítomnosti velvyslankyně Slovenské republiky, mi
nistra pro etnické záležitosti a
jeho stínového protějšku, před
sedy Victorian Multicultural
Commission a starosty města
Stonnington, byl 11. května jme
nován pan Vojtěch Markuš
honorárním konzulem Sloven
ské republiky v Melbourne.
Generální konzulát ČR v Syd
ney se na dobu 3-4 měsíců
přestěhoval na adresu: 25. pat
ro, 135 King Street, Sydney.
Poštovní adresa zůstává nez
měněna - 169 Military Road,
Dover Heights NSW 2030.
Byla to žranice...
Spotřebovalo se 36 jelenů,
49 srnců, 1290 zajíců, 5800
kaprů, 11560 kvičal,150 sudů
bílého piva a 70 věder rýnského
vína. To bylo 11. ledna 1587,
když si pan Vilém z Rožmberka
bral pannu Polyxenu, dceru
českého dvorského kancléře
Vratislava z Pernštejna. V So
kole na Myslivecké zábavě jsme
snědli 14 zajíců a necelého
jelena. Ale o tom píše Vlasta.
Vlaštovka
Jaká by to byla myslivecká
zábava bez zelené kamizoly a
zajíce na smetaně? „Taky že
bude,“ řekl Jarda Křepčík a jistě
by své slovo dodržel, kdyby ho

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

nesklátila náhlá těžká nemoc s
operací. Co nyní se zábavou?
Naštěstí se našlo několik ochot
ných lidí. Mirek Jelínek upekl
maso a spolu s Mílou Kruntorádem vydávali, Věra a Eda
Zlatý udělali knedle a omáčku.
Věnečky dodal Milan Pojar. „A
polívka se udělá sama“ zažer-

středí pomohlo k veselé náladě.
Děkujeme všem, kteří přišli a
pomohli uskutečnit tento úspěš
ný večer. A aby se nepřestalo v
dobré tradici, chystá se 7.
července tradiční český ples se
vším třpytem. Těšíme se zase
na viděnou. A na závěr našemu
Jardovi přejeme co nejrychlejší

toval Mirek. Pár děvčat připra
vilo stůl, roznášelo jídlo a umylo
nádobí. Lidé se pochvalovali ne
jen dobrou večeři, ale i pří
stupnou cenu. Večer se těžko
někde najíš za $ 15 se třemi
chody a výbornou kvalitou.
Dobrá hudba a hezké pro

llona Jandová a Milena Koreňová

Vyučujeme
hře na klavír

MONT ALBERT
PHARMACY

děti od pěti let i dospělé.

40 Hamilton Street
Mont Albert 3127

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

Nabízí služby krajanům
Otevřeno:
Pondělí - pátek: 9:00 -18:00
Sobota 9:00 -13:00
Telefon:

03 9890 1458
Fax:

03 9898 7586
S úctou M. Šafránkč/vá

uzdravení, aby se na nás mohl
přijít brzy podívat!
Večery poezie bývaly hezkým
zvykem v šedesátých letech.
Nedávno jsme prožili v Mel
bourne také takový při skleničce
dobrého vína. Díky iniciativě Mi-

MASÁŽE
Hýčkejte své tělo!
Každé první pondělí v měsíci
si můžete dopřát
v Národním domě
zdravotní masáž

Fyzioterapeutka je příjemná,
ceny jsou příznivé.
Celé tělo -1 hodina - $ 30.00

Objednání na tel. čísle:

9432 8246

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

lény Koreňové naskytla se ve
řejnosti možnost seznámit se s
tvorbou paní Jany Diakovské a
Ilony Jandové. Óbě přednesly
své procítěné verše a podělily
se s námi o své soukromé
vnímání okolí a citlivé vidění
chvil minulých. Chceme věřit, že
vás rovněž zaujme poetický
večer v sobotu 16. června, který
je pořádán českými herci ze
Sydney.
Vaříme s tetou...
Jeden minirecept od české
kuchařky z Čech.
Máte rádi husu? Jak by ne,
zvláště teď, když je pro tohle
jídlo patřičně chladno.Ale kde ji
vzít a kde vzít na ni? Objevíte-li
někde na trhu kus s modravou
kůží a s hrubým křižováním pak je to houser a má tuhé
maso. Navíc si řeknou $50 a je
to jen „obíračka“. Zkuste tedy
jednou Kuře ala husa:
Připraví se osolením, ale poleje
se černým pivem a máte-li, tedy
podlijte a polijte sádlem z
kachny nebo máslem. Po 30
minutách se kuře obrátí z prsou
na záda a znovu polije 2 deci
piva. Taky se posype tlučeným
kmínem. Do hodiny bývá kuře
hotové. Podávejte bez obav s
knedlíkem a zelím. (Knedle
možno zakoupit v Národním
domě vždy v úterý). Chutná
dobře s každým pivem. Jen naši
předkové, jako otec Vonka,
vždycky tvrdili - Ale není nad
Prazdroj!
Vlasta Šustková

Czech pension
ers association
Inc.
Cesi přes 50 let
Společenské
schůzky
v Migrant Resource
Cetre Prahran,
každý čtvrtek
odpoledne od 1 - 4
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O říkání pravdy
Jak by se měl demokratický západ cho’ vat vůči Rusku? S chápavými ohledy, nebo
mu říkat i tvrdou pravdu do očí? Rozšířit
NATO i o Litvu, Estonsko a Lotyšsko? V
projevu“ který Václav Havel přednesl před
týdnem v Bratislavě na konferenci deseti
zemí dobývajících se do NATO, byl český
prezident pro jadrnou mluvu s Ruskem a
pro rozšíření NATO. Západní tisk věnoval
Havlovu projevu velikou pozornost. Po
právu. Vždyť dosud žádný představitel člen
ské země NATO o ožehavých otázkách spojených s rozšiřováním
NATO nepromluvil tak rázně a otevřeně. Jenže stará pravda praví,
že čert sídlí v detailech, a v Havlově bratislavském projevu lze najít
celá klubka čertů. Například: zajisté že Rusko nemá žádné právo na
baltské země. Avšak Rusko, klesnoucí z pozice supervelmoci
globální na velmoc regionální, má alespoň své regionální zájmy a
tím je - Pobaltí. Můžeme to Rusku upírat, změnit však těžko.
’Ostatně?, líbilo by se Spojeným státům, kdyby se třeba Kuba či
Jamajka stala součástí Rusko-běloruského obranného svazu?
Stokrát můžeme tvrdit, že NATO už má dnes jiné úkoly než v době
studené války, ani na obzoru však ještě není žádná ruská vláda,
které by nevadilo, že NATO bude mít několik desítek kilometrů od
Petrohradu. Tím spíše, že pobaltské republiky - nové úkoly NATO
sem, nové úkoly NATO tam - chtějí nalézt v Alianci především
ochranu před mocným ruským sousedem. Víme to my, ví to Moskva,
ví to každý, koho to zajímá. Těžko lze zpochybňovat skutečnost, že
Spojené státy mají strategický zájem na středovýchodních ropných
polích. Lze Rusku upírat jakkoli bezpředmětné obavy z "natoizace"
Pobaltí, je-li přesvědčeno, že ona natoizace bezpečnosti Ruska
neposlouží? Je to otázka dávkování pravdy. V nepravou chvíli a ve
velké dávce může zabíjet, vyslovena ve chvíli patřičné a v dávce
přiměřené může léčit. Ostatně když jsme u toho říkání pravdy: Řekl
prezident Havel při návštěvě Saúdské Arábie králi svůj názor na
tamější dodržování lidských práv? Nebo vzal v potaz časovou vhod
nost k vyslovení takové pravdy? Proč by se i Rusku neměl dopřát
čas k vymanění se z jeho bludů o permanentním ohrožení?
Bezpečnosti pobaltských zemí by zatím dobře posloužilo jejich rychlé
přijetí do EU. A Moskva by si mohla zvykat, kam Pobaltí patří.
JIŘÍ HANÁK PRÁVO 19.5.2001

hod.
Káva, zákusky,
párky a klobásy s
hořčicí.
Autobusové výlety a
české obědy.
Malé členské
příspěvky.
Informace:
p. Kubík tel: 9527
1448
nebo pí. Bartošková

Zvláštní nabídka

DANUBE TRAVEL AGENCY
800 Glenhuntly
Road
Caulfield 3162

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

Do Evropy za $ 1245

8

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

Dnes nabízím velkým i malým čtenářům říkanky na určité hlásky:
C
Na celnici cizí synci,
clí víc cizích cenných mincí
mincí clili synci moc,
clili mince celou noc.

Čísi čočky lačná kočka
mlčky číhá, točíc očka,
kočička ač vrčí, počká,
však se. časem čočky dočká.

Ř
Řekl Oldřich Máře,
že ji sveze v káře.
Mářa oprať třímá,
ale Oldřich dřímá.

D
Dutý datel teda tudy
dá tam tudy tyto dudy.

Š
Šašek plaší šeptem myši,
však ho myši špatně slyší,
myš už myši šušká v uši
šašek šišlá víc, než sluší.

Vávro, vidle vem,
vlka ven vyžeň.
Vávra vidle vzal,
vlka ven vyhnal

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

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 e

COOL

ZONE

REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce,
prodej chladících zařízení
Petr V. Kubásek,
Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

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

To nejlepší co mám,
ze srdce svého ti dám,
protože tě tolik,
tolik rád mám.
Tuhle básničku se děti nau
čily v neděli 6.května, kdy jsme
společně vyráběli dárky pro
maminky.A čím je děti o týden
později překvapily? Skleněnou
vázou, kterou podle své fanta
zie ozdobily, krajkovou dečkou
a malovaným přáníčkem.I přes
tože v neděli svítilo podzimní
sluníčko a lákalo ven, tak se
nás v Sokole sešlo hodně. Ma
minkám se tentokrát naskytla
jedinečná příležitost, kdy děti o
jejich přítomnost nestály.Ba na
opak. Odháněly je od svých
výtvorů.
A jak dopadla oslava v Ná
rodním domě 13.května? Bá
ječně! Každá maminka dostala
při vstupu na uvítanou přáníč
ko. Slavnostní oběd dopadl ta
ké dobře.Kuchaři - Míla a Mi
rek - se tradičně „vytáhli.“Všem
nám moc chutnala hovězí po
lévka a řízek s bramborovým
salátem na krásně prostřeném
stole. O to se postarala přímo
profesionálně paní Vlasta, která
stoly ozdobila kvítím ze své
zahrádky.
Atmosféra byla příjemná,
snad právě proto, že se slavil
svátek maminek.
MiK

f
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Minitheatre Productions srdečně zve na recitál z cyklu Cafe Poetica

Věčné návraty
Vzpomínky
Ladislava Peška, Josefa Leisnera, Ivana Rajniaka s verši
Františka Halase, Oldřicha
Mikuláška, Josefa Seiferta

Hudba:
A. Dvořák, J.S. Bach a J. Suk

V pořadu se představí:
Roman Pomajbo, Bořek Šindler
a Eva Sitta

Hudební doprovod:
Ivana Snaidr-violoncello, Jitka
Lipscombe-klavír

Scénář a režie Eva Sitta

Sobota 16. června ve 20 hodin
Národní dům, 497 Queensberry Street, North Melbourne

Vstupné $ 15,Rezervace vstupenek: tel. 94321 8246
“Poesie a hudba je to nejkrásnější co nám život dal kromě lásky
ovšem.” Jaroslav Seifert
Minitheatre děkuje Českému velvyslanectví v Canbeře za podporu
Věčných návratů

Pavel a Hana Homolkoví

fl WRECKING MOST POPULAR MODELS OF AUSTRALIAN & JAPANESE CARS

* ť“.--.

' f

* MECHANICAL PARTS

/
/

».

-,V!CE

ďw'ď'

• Veškeré mechanické
práce
• Kvalitní pneumatiky za do
brou cenu
• Prohlídku auta před koupí
• RWC test

5/500 Clayton Road
Clayton 3169

& PRICES

Tel: 9544 9244
" UNE
103 GREENS ROAD, DANDENONG 3175 (Cnr. Frankston-Dandenong Road)

'#"*

Mob: 0414 827 605

Jarda

10 Kí vart

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.

15 5 2001 ČTK Golonka odmítá, že by Češi měli jen štěstí
B r a t i s I a v a - Legenda slovenského a československého hokeje Jozef Golonka v dnešním vydaní listu
Nový deň vyvrací názory některých slovenských médií, podle kterých je třetí titul mistrů světa pro české
hokejisty dílem štěstí. "Zlatý hattrick Čechů u nás mnozí považují pouze za věc jejich velikého štěstí. Já
tvrdím, že kdo třikrát po sobě získá titul mistra světa, není pouze šťastlivec, musí ohromě mnoho vědět a
také o tom přesvědčit," míní hokejový odborník.
Úroveň letošního šampionátu, v jehož nedělním finále Češi porazili Finy 3:2 v prodloužení, považuje
Golonka za vyšší o sto procent oproti loňskému Petrohradu.

Roční platy českých hokejistů
Jaromír JÁGR
Dominik HAŠEK
Petr NEDVĚD
Roman HAMRLÍK
Robert HOLÍK
Martin RUČINSKÝ
Martin STRAKA
Roman TUREK
Petr SVOBODA
Radek BONK
Michal SÝKORA
Richard ŠMEHLÍK
Radek DVOŘÁK
Milan HEJDUK
František KUČERA
Jiří ŠLÉGR
Robert LANG
Michal GROŠEK
Robert KRON
Rostislav KLESLA
Patrik ŠTEFAN
Roman ČECHMÁNEK
Jiří FISCHER
Milan KRAFT
Martin ŠKOULA
Stanislav NECKÁŘ
Martin HAVLÁT
Jan HLAVÁČ
Michal ROZSÍVAL
Josef BERÁNEK
Jan BULIS
Pavel PATERA
Václav PROSPAL
Jakub ČUTTA

Pittsburgh
Buffalo
NY Rangers
NY Islanders
New Jersey
Montreal
Pittsburgh
St. Louis
Tampa Bay
Ottawa
Philadelphia
Buffalo
NY Rangers
Colorado
Pittsburgh
Atlanta
Pittsburgh
NY Rangers
Columbus
Columbus
Atlanta
Philadelphia
Detroit
Pittsburgh
Colorado
Tampa Bay
Ottawa
NY Rangers
Pittsburgh
Pittsburgh
Montreal
Minnesota
Florida
Washington

9 533 333
7 500 000
4 000 000
3 600 000
2 700 000
2 700 000
2 200 000
2 200 000
2 168 000
1 700 000
1 500 000
1 400 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
1 105 000
1 100 000
1 100 000
1 075 000
1 025 000
1 000 000
975 000
975 000
975 000
850 000
825 000
800 000
800 000
770 000
750 000
750 000
750 000
725 000

Pittsburgh
700 000
Chicago
700 000
Buffalo
700 000
New Jersey 675 000
New Jersey 675 000
Tampa Bay 650 000
650 000
Toronto
Columbus
600 000
Carolina
600 000
Tampa Bay 600 000
Nashville
600 000
NY Rangers 550 000
Anaheim
550 000
Josef MELICHAR
Pittsburgh
548 363
Jaroslav MODRÝ
Los Angeles 525 000
Martin ŠPAŇHEL
Columbus
510 000
Milan HNILIČKA
Atlanta
500 000
František KABERLE
Atlanta
500 000
Pavel KOLAŘÍK
Boston
500 000
Roman ŠIMÍČEK
Minnesota
500 000
Anaheim
500 000
Pavel TRNKA
Ladislav BENÝŠEK
Minnesota
500 000
Petr HUBÁČEK
Philadelphia 500 000
Tomáš VLASÁK
Los Angeles 500 000
Chicago
485 000
Josef MARHA
František MUSIL
Edmonton
475 000
450 000
Petr BUZEK
Atlanta
Ladislav KOHN
Atlanta
400 000
Zdeněk KUTLÁK
Boston
400 000
Josef VAŠÍČEK
Carolina
400 000
Marek POSMYK
Tampa Bay 390 000
Filip KUBA
Minnesota
360 000
Toronto
Tomáš KABERLE
250 000
Karel RACHÚNEK
Ottawa
243 700
Platy jsou uvedeny v amerických dolarech
/ dnes internet 20.5.
Jan HRDINA _
Jaroslav ŠPAČEK
Václav VARAĎA
Patrik ELIÁŠ
Petr SÝKORA
Pavel KUBÍNA
Petr SVOBODA
David VÝBORNÝ
Marek MALÍK
Jar. SVEJKOVSKÝ
Tomáš VOKOUN
Tomáš KLOUČEK
Petr TENKRÁT *

SUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS’ SUPPLIES

Ph: 9557 4109, 9557 3863
Fax: 9557 4924
378 Centre Rd, Bentleigh 3204

BEIMTLEIGH PAINT SPOT

otevřeno denně
Royal Arcade, Burke St. Melbourne

Shop 18, Mountain Gate Shopping Centre,
Ferntree Gully Road, Ferntree Gully
■ Shop 68, Maling Road, Canterbury

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!
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Diář- program Národního domu v červnu 2001
pátek 1. UNCLE BILL - nejpopulárnější australská Blue Grass skupina
sobota 2. ZÁBAVA - STUDIO 4

4
ffl
oo

pondělí 3. MASÁŽE - objednávky na tel: 9432 8246
úterý 4. OBĚD

úterý 4. KINO - ZDIVOČELÁ ZEMĚ - Seriál ČT, (1997)

čtvrtek 6. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

sobota 9. MELBOURNE SCHOOL OF SAMBA (non smoking)
neděle 10. KONCERT IRSKÉ HUDBY

ffl

úterý 12. OBĚD

čtvrtek 14. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

ES

oo

B

10:00

12:00
8:00

12:00
9:00
3:00

12:00

12:00
7:00

pátek 15. BRASS BED - Rock band

9:00

úterý 19. OBĚD
úterý 19. KINO - ZDIVOČELÁ ZEMĚ - Seriál ČT, (1997)

d? ■ čtvrtek 21. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

ES

7:30

čtvrtek 14. KRESLENÍ - podle modelu

sobota 16. VĚČNÉ NÁVRATY - Pásmo poesie

II

8:30

čtvrtek 21. KRESLENÍ - podle modelu
úterý 19. OBÉD

8:00

12:00
8:00

12:00
7:00

12:00

4?

čtvrtek 21. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

ES

čtvrtek 21. KRESLENÍ - podle modelu

7:00

sobota 30. DISCO

8:00

12:00

£ r—————————————————
| Odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem na:
i Sokolský list:
$......... .............
! Národní dům:
$.......................
Přeji si potvrzení příspěvku
I Členské příspěvky: $..................
©ne ©
| Změna adresy:
ano,
| Opravte adresu na zadní straně
nehodící se, škrtněte
1
L._ ___________
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DISCO
v sobotu 30. června

Zveme malé i velké příznivce
české školy na dětskou akademii,
která se uskuteční
v neděli 1.7. v 16, 00 hod.
v Sokole.
Na setkání se těší děti s Milenou

Taneční zábava
v Národním domě
v sobotu 2. června

Začátek v 7:30 večer, hraje STUDIO 4

Tanec, zpěv a dobrá nálada.
Vstupné $ 10,-

Rezervace na tel: 9744 1691
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