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Češi dotoho
Jako každoročně byla i letos
v Melbourne výstava potravinář
ských výrobků. A jako každý rok
vystavoval pan Vyhnálek své
tasmánské sýry. Byľ jsem po
zván, a tak jsem si výstavu pro
hlédl. Mimo australských vý
robků tam byly stánky s pro
dukty různých zemí. Rakouské
pivo, francouzská a italská vína,
německé pivo a likéry. Ochutnal
jsem německou slivovici a by
linný likér. Marně jsem hledal
české výrobky. Vím, jak popu
lární naše piva a lihoviny jsou. V
Sokole při různých akcích, kde
návštěvou jsou většinou Aus
tralané, se prodávají české vý
robky s velkým úspěchem. Zá
Země

SOKOLSKÝ LIST

ročník xii

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

kazníci se ptají, kde a jak se dá
koupit Becherovka, slivovice,
Griotka, Červený drak, Kozel
(někteří se i naučí říkat Velko
popovický). Obchodů, které tyto
české produkty prodávají není
mnoho a český průmysl snad
nemá zájem své zboží pro
pagovat. Čeští výrobci se asi
domnívají, že dobré zboží se
prodá samo nebo o trh s
třímilionovou populací nemají
zájem.
❖
Nevírh jestli tialší téma to
hoto článku patří do stejné
kategorie. Do Sokola denně
telefonují Australané s dotazy o
České republice. Většina otá
zek se týká ubytování a bez
pečnosti. Vždy je musím upo
zornit, že v ČR není australský
zastupitelský úřad. Pro turistu s
australským pasem je to důle
žitá informace. V Praze bylo
otevřené velvyslanectví na ně
kolik měsíců počátkem devade
sátých let.
Abych se dozvěděl proč bylo
velvyslanectví zrušené, nalis
toval jsem na internetu stránky
australského ministerstva za
hraničí a obchodu. Z publiko
vaných materiálů jsem sestavil
tabulku zemí sousedících s ČR
a přidal Rumunsko, které jako
postkomunistická země vel
vyslanectví má a vyňal Ně
mecko, které je v jiné kategorii
než ostatní čeští sousedé.

Z tabulky vyplývá:

Zatím co Česká republika je
pouze jedna ze dvou zemí bez
australského zastupitelského
úřadu v tabulce, je podle míry
inflace ekonomicky nejstabil
nější, je druhým největším
australským obchodním part
nerem (v případě exportu do
konce největší) a je třetí co do
počtu obyvatelstva. Pouze jako
australská etnická skupina jsou
Češi na předposledním místě.
Protože víme, že základním
kamenem australské zahraniční
politiky je obchod. Zrušení za
stupitelského úřadu v ČR je
nepochopitelné do té doby než
zjistíme, co o ČR píše mini
sterstvo ve svém souhrnu. Zde
je překlad:
Zatím co Česká republika je
stále jedním z lepších ob
chodních partnerů v oblasti
střední Evropy, stálá politická
nejistota a neefektivnost men
šinové vlády zastavila ekono
mické a politické reformy a
zavinila nynější negativní prů
myslový růst a obnovení byro
kratická korupce. V těchto pod
mínkách je pro zahraniční
účastníky riskantní a nejisté do
ČR investovat. Přesto je nutné
připomenout mnoholeté nejlep
ší ekonomické výsledky a
vedoucí roly ČR při politických a
ekonomických reformách ve
střední Evropě. Vyžadované
podmínky pro vstup do Ev-

Obyvatel Trvale
Vývoz do
Obchodní Obchodní Obchodní
Dovoz z
žijící v Austrálie v Austrálie v Inflace
pořadí
pořadí
pořadí
stvo v
miliónech Austrálii mil.AUD
mil.AUD
import
celkem
export

Česká republika

10,3

9281

67

Maďarsko

10,1

25263

78

Polsko

2,10%

62

51

59

7 10,00%

111

47

66

20

7,30%

84

61

74

54

58

38,7

68496

38

Rakousko

8,1

21586

534

2,40%

66

32

38

Rumunsko

22,4

15104

10

65 45,60%

63

73

70

Slovensko

5,4

3097

6

6 10,60%

114

90

113
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ropského společenství přinutí
ČR vypořádat se s těmito
nedostatky.
Nevím, na základě jakých
informací může být takový
nesmysl podkladem zahraniční
politiky Austrálie. Domnívám se,
že ohodnocení je děláno podle
výstřižků z rakouských, ma
ďarských nebo polských novin.
Paní velvyslankyně pro Českou
republiku ve Varšavě mě in
formovala, že na cestování do
České republiky chybí velvy
slanectví peníze v rozpočtu.
Australský postoj vůči bývalému
Československu a dnešní Čes
ké republice je založen na
názorech předválečného mi

Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

nisterského předsedy Menziese, který ještě po vypuknutí
války podporoval britský postoj
k malé bezvýznamné zemi na
Balkáně.
Bez australského,, úřadu v
ČR se většina z nás klidně
dožije penze. Není to proto pro
nás ta nejožehavější záležitost.
Tedy jenom do té doby než
potřebujeme něco vyřídit, jako
se stalo rodičům jednoho z
našich krajanů. Ti žijí na severní
Moravě a aby mohli po pěta
dvaceti letech navštívit svého
syna v Austrálii, museli pod
niknout dvoudenní výlet do
Vídně pro formuláře, potom
dvoudenní výlet k nominova

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

nému lékaři do Prahy a pak
zpátky do Vídně s nadějí, že jim
budou vystavena víza. Tako
vých případů znám několik. Za
pozornost také stojí deseti tisíce
turistů, držitelů australských
pasů, kteří ČR každoročně
navštíví, a kteří nemají v přípa
dě potřeby na koho se obrátit.
Ministr zahraničí Downer prý
řekl, že Češi v Austrálii nemají o
zastupitelský úřad v ČR zájem.
Zde je snad souvislost s prvním
odstavcem tohoto článku. Češi
by zájem měli, ale museli by ho
projevit. Samo od sebe se ne
stane nic. Snad jenom potřebují
povzbudit k činorodému úsilí.
Pavel Pospíchal

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

S 9879 0066
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významnějších kulturních evropských center.
Restituce nacisty a komunisty zabaveného
majetku se poněkud promítla do sbírek Národní
galerie, některé cenné obrazy a sochy se vrátily
původním majitelům, některá díla ve sbírkách
Pražská národní galerie prochází v současné
Růstala ve formě dlouhodobých zápůjček nebo darů.
dobé zásadními změnami v rozmístění svých
Některá díla byla nově zakousbírek. V jejich rámci dostala
r
pena, např deska z oltáře sv.
před dvěma lety novou a
Kateřiny od Mistra Litoměřického
zajímavě řešenou podobu stálá
oltáře anebo kamenná plastika
expozice ve Veletržním paláci.
Světce s knihou. Nová instalace
Bylo tam vedle českého umění
také umožnila vystavení památek
20. století a významné sbírky
dosud uložených v depozitářích,
moderního francouzského umě
do Prahy se dále vrátila díla ze
ní přestěhováno i české a
zrušených mimopražských expo
evropské umění 19. století. Do
zic, např. vzácné ukázky užitého
vyprázdněných prostor kláštera
sv. Anežky České na Františku
umění ze 14. století, tedy z doby
lucemburské. Velkou pozornost
tak mohla přesídlit nádherná
upoutají gotické madony a
kolekce našeho středověkého
dřevořezby jako Oplakávání
umění, která byla dříve umí
Krista ze Žebráka či oltáře, votivní
stěna v Jiřském kláštere na
ze Zlíchova nebo skříňové Pražském hradě. Tam prozatím
Svatojirský, Velhartický a z Rábí.
zůstává umění českého baroka.
Proslavená jsou díla Mistra
Přechodem do nového pro
Vyšebrodského oltáře, Mistra
středí získalo staré umění
Teodorika a Mistra Třeboňského
novou výstavnickou koncepci.
oltáře. Z ranně renesančních
Výtvarná díla českého původu
Mistr Teodorik, Sv. Vít
výtvarných prací se můžeme
vzniklá mezi 13. a 16. stoletím
poklonit slovenskému Klanění
jsou konfrontována s uměním z
Tří králů ze Zlatých Moravců.
jiných středoevropských zemí, především ze
Slovenska, Rakouska, Bavorska, Švábska a
Luboš Ondrášek
Saska. Dává nám to možnost sledovat proměny
vůdčího postavení a vzájemné vlivy, přesvěd
čujeme se, že Čechy zejména za vlády
HYMANS SOLICITORS
Lucemburků představovaly jedno z nejADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Středověké
umění v Čechách

Petra Moravek BEc.LLB.

“První porada zdarma”

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

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
Traffic Offences, Criminal Charges, Representation and advice
CONVEYANCING
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

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

V.M.K. Design Architect.

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

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787.

Telephone / 9793 7676
North Melbourne
(near Victoria Market - by appointment only)
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KLOKANI, KANTORKA
A ŠTUDÁCI KRAJANÉ
Milena Koreňová byla vybrána Mini
sterstvem zahraničních věci České re
publiky k zhruba ročnímu učitelskému
působení mezi krajany v Melbourne.
Dnes, po jejím víc než půlročním půso
bení, se nám podařilo najít chvíli k roz
hovoru, a tak se ji ptáme vážně i ne
vážně.
Lide se ptají, jaké nároky byly kla
deny na uchazeče o toto místo v Aus
trálii?
Kandidát na učitele musí splňovat,
jako každý jiný profesionál,určité poža
davky. Vyžaduje se kvalifikace, zkuše
nost s výukou, zájem pracovat s kra
jany - být přínosem pro krajanský spo
lek. Na základě dotazníků je dávána
přednost těm, kteří zkušenosti mají.
Myslím, že jsem podmínky splňovala.
Vystudovala jsem Pedagogickou fa
kultu, obor český jazyk. Po absolvování
jsem učila v INTEXU (dříve jazyková
příprava pro experty), dnes instituce,
která patří Ústavu jazykové a odborné
přípravy UK. Na INTEXU jednak studují
Češi - cizí jazyky, jednak cizinci - češ
tinu. Měla jsem několikaleté zkušenosti
s výukou krajanů na letních kurzech v
Dobrušce, kde jsem vždy 1 týden zdar
ma učila a pomáhala s organizací kul
turně poznávací činnosti pro krajany. K
tomu jsem se dostala přes maminku,
která v kursech také vyučuje.
Jak bylo postulováno Tvé oficiálni
poslání českými úřady?
Rozsah a podmínky činnosti učitele
vyslaného z ČR jsou ve všech přípa

dech předmětem dohody mezi MZV
(Ministerstvem zahraničních věcí) a
krajanským spolkem. Když učitel vy
jíždí, buď naplní celý pracovní úvazek
vyučováním nebo ve spolupráci s kra
janským spolkem může pomáhat roz
víjet další činnosti komunity (divadlo,
tisk, folklórní soubory, spolupráce s
dalšími učiteli, sbíráni materiálů o
významných Češích atd.) Každoročně
je vysláno 12 učitelů z ČR. Náklady na

vyslání českého učitele ke krajanské
komunitě hradí vláda ČR (plat, sociální
a zdravotní pojištění, jízdné).
Počítám, žes k tomu přidala i něco
ze svých ambicí a osobních plánů?
Do Melbourne jsem se těšila. Chtě

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
la jsem pomoci krajanům, sobě vylepšit
angličtinu a poznat dalekou, pro mě
neznámou Austrálii. Chtěla jsem na
vlastní oči vidět krásy australské pří
rody, zvířata, buš.
A jaká je realita?
V Sokole jednám a pracuji s lidmi
všech věkových kategorii, od nejmlad
ších po nejstarší. Moc volného času mi
nezbývá, takže se tolik do přírody ne
dostávám. Ale několik výletů jsem pod
nikla i díky starostovi Sokola. Týden v
přírodě jsem také strávila při organizaci
letního tábora. Viděla jsem na vlastní
oči klokany, koaly, netopýry a papou
šky. Co se týče mého vylepšení an
gličtiny, tak tady se mi moc nedaří, i
když jsme získala Certifikát na AMES.
Učiš češtinu, representuješ určitou
živou kulturu, osvěžuješ zvyky a oby
čeje. Studenti spadají do rozsáhlé vě
kové škály. Jak se liší Tvoje peda
gogické přístupy k dítěti, mládeži nebo
k lidem zralého věku?
Pro malé děti je škola hrou. V hodi
nách měním růziré činnosti, protože
děti se dříve unaví, nesmí se nudit. K
tomu mi pomáhají písničky, říkadla,
hry. Pro děti také připravuji do Kvartu
Malovanou písničku. Pro starší připra
vuji zvyky a tradice v Čechách - Vá

noce, Velikonoce, Den matek, Mikuláš.
Jsou to aktivity, kde nejde jen o činnost
slovní, ale kde se při výrobě věcí pojí
duševno s praktičností.
Pro střední věk češtinu zaměřuji na
praktické použití v různých situacích při
cestování, v obchodě, ... a procvičování
gramatiky. Pro ty nejstarší, co se pra
videlně schází v Sokole, pak Večer
poezie, zúčastňuji se pravidelných set
káni, a pomáhám při kulturních ak
cích.Starší krajané mi také pomáhají s
výzdobou Sokola.
Řada australských spisovatelů byla

přeložena do češtiny a už i před dávnou
dobou se uváděly některé filmy, jako
třeba Zapadákov. Z jakých pramenů sis
vytvářela tu svoji představu o Austrálii?
O životě u "protinožců" jsem pouze
četla reportáže v časopisech a viděla
některé filmy: Krokodýl Dundee, Muž
od Sněžné řeky, Pharlap atd. Samo
zřejmě jsem si koupila společníka kaž
dého cestovatele - průvodce. Jenže pro
časovou zaneprázdněnost jsem ho
otevřela až v letadle.O Austrálii i

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

samotném Melbourne jsem neměla
představu, jak velké jsou tu vzdálenosti.
Teď, když jsi už na vlastní kůži
Austrálii trochu zakusila - její lidi, kul
turu i trochu té přírody, co se chystáš
vypravovat svým bližním a přátelům?
Fascinují mé tu lidé. Jsou velmi
přátelští, usměvaví, tolerantní vůči so
bě a vždy ochotni pomoci.Do nej
většího úžasu mě ale přivedla místní
pošta. Bylo to před Vánocemi a já
chtěla poslat malé dárky svým blízkým.
Koupila jsem je a rovnou z obchodu
odnesla na poštu, kde jsem jen napsala
adresu příjemce. Vše ostatní (výběr
vhodné krabice i její zabalení) obstarali
„pošťáci“. A ještě mi poděkovali a po
přáli k Vánocům.Tady se nevyžaduje
balící papír a správné omotaný
provázek.
Mohly bychom povídat ještě dlou
ho. Třeba o tom, co cítíš o čechoaustralské češtině některých z nás,
když ti někdo říká, že tě “budeme misovat” anebo “musíš to bejkovat 15
minut v hot troubě’’, a taky o úžasu nás
zdejších o domácích “lídrech, kteří si
přihnuli z nějakého mixu, aby mohli
dobře manažerovat..." O tom snad pří
ště. Co bys dnes řekla ráda na závěr?
Začátky byly těžké, ale teď už se mi
v MLB líbí. Je to také díky krajanům,
kteří mi hodně pomohli (např. s uby
továním, pozváním do rodinného kruhu
o Vánocích) a pomáhají. Za všechny
bych chtěla jmenovat starostu Pavla
Pospíchala, Vlastu Šustkovou a Zu
zanu Vasitch.
Byla jsem požádána výborem So
kola o prodloužení pobytu, a protože
práce mě tu baví, ráda jsem souhlasila.
Právě teď se ale moc těším na svou
krátkou dovolenou domů.

♦
Kromě toho, o čem jsme se teď
zmínily, Milena pomáhá při získání
akreditace české školy a pravidelně
spolupracuje s knihovnou. Nejbližší
velké události, které připravuje jsou
ples pro dospělé a dětská akademie s
jejími žáky. Za všechno její úsilí jí
děkujeme. Přejeme jí pěkný pobyt v
Čechách a těšíme se brzy na

shledanou.
ZK

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
Komunistický prokurátor dostal sedm let
Pětaosmdesátiletý Vaš byl odsouzen za účast
na vraždě generála Píky

LIDOVKY
Lidové noviny on line

PRAHA 15. června 2001 - Muž,
který se podílel na nespravedli
vém rozsudku smrti, byl odsou
zen. Městský soud v Praze
dnes uznal bývalého komunis
tického prokurátora Karla Vaše
vinným z vraždy divizního gene
rála Heliodora Píky a vyměřil
mu trest sedmi let odnětí svo
body. Vaš se podle rozsudku
úmyslně a rozhodující měrou
zasadil o vynesení trestu smrti
na generálem, popraveným po
vykonstruovaném procesu 21.
června 1949.
Obhájce Čestmír Kubát, kte
rý žádal pro svého klienta osvo
bozující verdikt, se proti rozsu
dku na místě odvolal. Státní zá
stupkyně Jana Bugárová, jež
navrhla pro Vaše trest od deseti
do 12 let vězení, se k verdiktu
nevyjádřila. Rozsudek tedy není

VÝPRODEJ LYŽÍ

pravomocný a případem se bu
de ještě zabývat Vrchní soud v
Praze.
Syn Heliodora Piky se ne
chtěl vyjádřit k trestu, jen k vině.
"O to jsem usiloval celý svůj
život, aby ta vina prokázána a
aby se to uchovalo pro histo
rickou paměť národa," podotkl.
Pětaosmdesátiletý Vaš po vyne
sení rozsudku novinářům řekl,
že je založen na "hypotetických
konstrukcích a spekulaci" a že
se odvolá.
Vaš podle rozsudku na zá
kladě dohody s někdejším ná
čelníkem 5. oddělení Minister
stva národní obrany Bedřichem
Reicinem vedl trestní řízení s
Píkou záměrně tak, aby byl
generál likvidován. Vraždy se
dopustil svým jednáním v době
od 9. června 1948 do 28. ledna
1949. Působil v kauze Píky pro
tiprávně nejprve jako prokurátor

OPAL
GALLERY
ZIMNÍ NABÍDKA

Ušetříte $$$
Lyžařské oblečeni, 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

FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE AUSTRALIAN ARTWORK

Vrchní vojenské prokuratury v
Praze, později jako vyšetřující
soudce státního soudu a poz
ději jako referent vojenského
oddělení pražské státní proku
ratury.
Vaš podle předsedy senátu
Luboše Vlasáka vedl vyšetřo
vání neobjektivně a tendenčně,
navíc do spisu vědomě založil
falzifikát, který měl Píku usvěd
čit ze spolupráce s britskou
zpravodajskou službou. Mimo
jiné také účelově formuloval
Píkovy výpovědi tak, aby vyzně
ly v jeho neprospěch. Vypraco
val rovněž nástin obžaloby, v níž
navrhl trest smrti. "Šlo evidentně
o spoluúčast na justiční vraždě,"
shrnul Vlasák.
Při výměře trestu vzal soud v
úvahu mimo jiné i dobu 52 let,
jež od spáchání trestného činu
uplynula, jednak věk obžalova
ného. Trest navržený státní zá
stupkyní by se ve svých důsled
cích rovnal doživotí, což je pro
tento senát nepřijatelné, zdů
vodnil snížení trestu pod spodní
hranici sazby Vlasák. Senát má
navíc pochybnosti, zda s ohle
dem na jeho zdravotní stav bu
de Vaš vůbec výkonu trestu
schopen.

Color
Rainbow
Salon

X

Vo všetkých
kaderníckych službách
vám poradí a poslúži Marika.

TAX FREE

9314 7970

192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

28 Embley Ave. Yarraville

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

Když už se Karel Gott rozhodne
vyjádřit veřejně jiným způsobem
než písní, stojí to rozhodně za to.
Hovoňt s ním o historii 20. století,
globalizaci nebo třeba o Václavu
Havlovi je silný zážitek. Matador
české pop-musíc na chvíli odloží
svůj charakteristický úsměv a vy
práví například o tom, že všichni
jsme jen pouhými figurkami,
kterými manipulují tajemné skupiny
mocných finančníků a okultistů.
Muž, jenž za své poslání považuje
"přivádět publikum do meditatívni
polohy, v níž se přenese do fik
tivního světa příjemných pocitů",
varuje, že se řítíme vstříc nové
orwellovské totalitě.
LN: Nelákalo vás někdy opustit
dráhu zpěváka a přejít do poli
tiky?
Opravdu nelákalo. Neumím si
představit, že bych mohl nalézt vět
šího uplatněni, naplnění a radosti v
jiné profesi, než v té, které se po
sledních čtyřicet let věnuji. Navíc
pro politickou kariéru je potřeba
úplně jiný druh talentu. V případě
neúspěchu by návrat do showbyznysu s tím, že jsem si to roz
myslel a budu zase zpívat, byl
směšný.
LN: Čeho se podle vás nedo
stává dnešním politikům?
Některým se nedostává talentu a

mnohým voličů, a zejména tako
vých, jaké by si představovali. Ide
ální volič je člověk důvěřující a
zcela ovladatelný. Většina voíičů je
však neukázněných a zlobivých a ti
nikdy nebudou souhlasit s tím, že
předají politikům bezmeznou důvě
ru, hraničící až š vazalskou odda
ností, a na celé čtyři roky oslepnou
a ohluchnou a budou dělat jen
zdvořilé "kyvy".
LN: Dokáží se voliči poučit ze
svých omylů?
Jsem přesvědčený, že zvlášť v po
sledních stoletích nejde o žádné
omyly, naopak politika se odvíjí
podle přesných scénářů, nic se
neděje náhodou, i to nejhorší jako
války. Vždy je o vítězích rozhod
nuto dávno předtím. Stejné banky
podporovaly toho, kdo je roz
poutal, a vyjednávaly s tím, kdo byl
napaden. Domlouvaly sa, čím bu
dou platit, až jim budou posílat
zbraně. Běh světa řídí tyto vysoké
nadstátní kruhy, tzv. ilumináti nebo
osvícenci, a také svaté řády a lóže
až po mysticko-okultni organizace.
LN: Mohl byste to nějak upřes
nit?
Jde o osoby, které tím pádem ur
čuji, kdo bude dělat politiku, a to
ostatní už je jenom velké divadlo.
LN: Není to poněkud vykonstru
ované? To by znamenalo, že
jedinec, dokonce ani skupina
nemá šanci cokoliv ovlivnit...
Dal bych několik příkladů z historie.
Pět synů jednoho slavného frank
furtského bankéře si rozdělilo sféry
vlivu - jeden zůstal v domě svého
otce, druhý odešel do Londýna,
třetí do Paříže, další do Vídně a

poslední do Neapole a financovali
všechny znepřátelené strany v na
poleonských válkách. Posílali si
zprávy o situaci na bitevním poli po
poštovních holubech, protože ti byli
rychlejší než kurýři. A tak jen vy
voleni byli správně informovaní, že
u Waterloo byl Napoleon definitiv
ně poražen. Jen oni mohli dělat
výhodné finanční operace a ostatní
utřeli nos. Anebo takové vítězství
proletariátu, který vedla ruská
inteligence, placená nejvyššími
západními finančními a průmys
lovými kruhy. Zakladatel Rudé ar
mády Lev Trockij a jeho soudruzi
byli vycvičeni na území Standard
Oil v New Jersey a vysláni prezi
dentem newyorské banky Jacobem Schiffem do Petrohradu s
podporou pro revoluci ve výši dva
ceti milionů dolarů ve zlatě. Ně
mečtí průmysloví magnáti a po
radci císaře zase vybavili Lenina a
jeho apoštoly z Curychu, aby pak
Rusko muselo podepsat brestlitevský mír a oni mohli opustit vý
chodní frontu, kde měli zbytečné
ztráty. Lenin byl vynikající spolu
hráč a německý agent, Trockij za
se špatný herec z Brooklynu, ale
výborný řečník. Tihle hoši uměli
všechno velmi dobře vyložit lidem
a v jakékoliv době. Ovšem když se
bolševismus nebo jiné "revoluce"
rozmontuj!, najednou spatříte lidi,
kteří vypadají stejně jako Trockij a
zjistíte, že jste zase za blbce.
LN: Zažil jste vy sám někdy ne
čekané překvapení takového
druhu?
Když jsem poprvé odjel na Západ,
zmínil jsem se o našich poměrech

Vyučujeme
hře na klavír

MONT ALBERT
PHARMACY

MASÁŽE

děti od pěti let i dospělé.

40 Hamilton Street
Mont Albert 3127

Výňatek z rozhovoru Lidových
novin s Karlem Gottem

Bojím se
o tento svět

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 - patek: 9:00 -18:00
Sobota 9:00 -13:00
Telefon:

03 9890 1458
Fax:

03 9898 7586
S úctou M. Šafránková

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

a byl jsem kritizován, že to špatně
vidím. Všichni byli levicoví, měli
Che Guevaru a mleli, že je třeba
myslet na většinu. Těšil jsem se do
svobodného světa, že se konečně
nadechnu, a místo toho jsem kou
kal jako blázen, kde to jsem. Chá
pal jsem tyto postoje v Americe v
souvislosti s válkou ve Vietnamu,
vždyť tam posílali umírat své kluky.
Logicky proti každé akci, která se
vede, vzniká protireakce. Nemohl
jsem ale s nimi diskutovat, byli
strašně radikální, nesmiřiteí až zlí,
ale poučil jsem se z toho.
LN: V jakém smyslu byli radikální
a zlí?
Oni neměli tu zkušenost a tím, že
já měl příležitost poznat oba sys
témy, mohl jsem si věci dávat do
souvislostí. Nabyl jsem přesvěd
čení, že komunistický systém ve
východní Evropě vlastně Západu
vyhovuje. A my jsme byli takové
pokusné terárium. Zamezilo se
velké imigraci z Východu, který si
sám a ochotně tu zeď postavil.
LN: Je podle vás velmocensky
rozdělen i současný svět?
Bipolarita Západ-Východ už skon
čila, druhá strana byla totiž roze
braná. Vznikla stejně jako výsledek
uspořádání světa po druhé světové
válce, za to my nemůžeme, byli
jsme diplomatickými manipulacemi
odsouzeni stát se sovětským sa
telitem. Západ s Východem si ale
nikdy neublíží, to už mně bylo
jasné dávno. Tady bezvadně
fungoval efekt rovnováhy a vzá
jemného zastrašováni, to byla per
fektní vojenská strategie - obě stra
ny si vzájemně hlásily a kontro
lovaly i schvalovaly každý vojenský
krok, jako ten u nás v roce 1968.
Studená válka tedy skončila, ale
narůstá ekonomická nerovnováha

mezi křesťanským a islámským
světem.
LN: Řekl jste, že na vývoj spole
čnosti mají zásadní vliv jakési
svaté řády, lóže a mysticko okultní organizace. Co si myslíte
o vlivu 4 křesťanských církví a
dalších světových náboženství?
Církve, i když se naoko zdají oslabené, a jsou jakoby cítit naf
talínem, mají stále obrovský mo
censký a politický potenciál. Být
viděn je možná důležitější než
vidět. Proto mnohé dalajlámovy
cesty od střechy světa až po díry
světa, proto ty nekonečné světové
mise papežovy, při kterých obdi
vuhodně, svou a snad i boží vůli
překonává slabost danou věkem.
LN: Čím se Jan Pavel II. liší od
svých předchůdců?
Jeho zásluhy jsou nezměrné. Roz
biti různých církevních tabu, omlu
va pravoslavné církvi, v Izraeli za
holocaust, za Jana Husa, čarodějnické procesy, za Bartolomějskou noc... Omluva bylo donedáv
na slovo, které římskokatolickému
slovníku téměř chybělo.
LN: Udrží si katolická církev svůj
vliv i v novém století?
Jedenadvacáté století má prý být
proti minulému duchovnější a zde
církve nemohou chybět a vliv mít
budou. Tato církev je bohatší než
všechny politické strany dohroma
dy, ovládá vladařské finesy cvičené
po staletí a území, na kterém má
vliv, je obrovské. Dnešní lidé, za
hlcení stále přibývající technikou,
prožívají stresy a neurózy a budou
hledat otázky na své odpovědi.
Kde jinde než u Boha. Ať už si ho
přivlastňuje kdokoliv a ať vypadá
jakkoliv. Kromě známých vír se lidé
vrací ke starým náboženstvím a
vznikají nové kulty i sekty. Nej

Czecft pe.nsione.rs association lne.
Češi pres 50 Cet
Společenské schůzky
v Migrant Resource Cetre Prahran,
každý čtvrtek odpoledne od 1 - 4 hod.
Káva, zákusky, párky a klobásy s hořčicí.
Autobusové výlety a české obědy.
Malé členské příspěvky.
Informace:
p. Kubík tel: 9527 1448
nebo pí. Bartoňková tel: 9478 8324
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přirozenější je hledat Boha v sobě,
ale to jsem neřekl já, ale Ramtha.
Chcete-li vědět, jak vypadá Bůh,
jděte a podívejte se do zrcadla a
budete mu hledět rovnou do tváře.
Právě v tomto techno údobí jsou
církve připraveny rozevřít svou lé
čebnou náruč komukoliv, a hlavně
třetímu světu, který zatím sice vy
padá, že ví, že nic neví, ale to
nebude trvat dlouho.
LN: Nejčastější slovo, které padá
při diskusích o stavu a vývoji
dnešního světa, je globalizace.
Co si o tomto jevu myslíte vy?
Tady asi nebudu poslem dobrých
zpráv - jak mě přátelé kdysi cha
rakterizovali. Obávám se, že celo
světové dění směřuje k totální globalizaci, která vyústí v jednu tota
litní světovládu. Časem všechny
malé banky padnou - už to pomalu
začíná, bankovní giganti budou
fúzovat, až nakonec zbude jediný
bankovní dům, který bude všem
diktovat. Vznikne jedna světová
měna, která bude všechno řídit, a
pak už je jen krůček k bezhoto
vostnímu platebnímu systému po
mocí mikročipů a laserových ne
viditelných kódů - nejspíš je bu
deme mít zabudované v těle. A tím
bude možné z jednoho vládního
centra získat o každém informaci a
každého kontrolovat. Už si na to
zvykáme, vnímáme to jako sa
mozřejmost - ta identifikační čísla
jsou kreditní karty. Zatím je to velmi
příjemné a i další vývoj v tomto
směru nám bude připadat prak
tický, výhodný a hlavně pohodlný,
ale časem zjistíme, že jsme se stali
objektem nejenom kontroly, ale i
manipulace s myšlením.

V

Zvláštní nabídka

DANUBE
800 Glenhuntly
Road
Caulfield 3162

TRAVEL AGENCY

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

Do Evropy za $ 1245
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Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW

M
Nové knihy
Se značným zdržením se
mně dostala do rukou jedinečná
publikace Exilová periodika Katalog periodik českého a
slovenského exilu a krajan
ských tisků po roce 1945
(1999), kterou připravili Lucie
Formanové, Jiří Gruntorád a
Michal Příbáň. Je to seznam
skoro všech novin a časopisů,
vydávaných v 33 zemích světa,
v nichž žili uprchlíci a vystěhovalci
z
Československa.
Celkem 1086 názvů, z toho 72 v
Austrálii.
Ihned jsem doporučil zakla
dateli Libri Prohibiti Jiřímu Gruntorádovi, aby jeden výtisk
daroval
českému
poslanci
Jiřímu Paynovi, který se na
počátku
devadesátých
let

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

smutně proslavil výroky, že mu
o činností exilu nebylo vůbec nic
známo, že by exulanti měli svou
činnost
„zmapovat“.
Panu
poslanci by zajisté neuškodilo
navštívit archiv Ministerstva vni
tra, kde najde o všech proti ko
munistům
aktivních
jed
notlivcích a spolcích stohy
spisů. Byli jsme pod neustálým
dozorem StB, kdekoliv jsme žili.
Několik vysokých funkcionářů
KSČ prozradilo - uřeknutím
nebo úmyslně -že StB měla
mezi exulanty mnoho informá
torů. Prý budeme žasnout, až
jejich jména budou odtajena.
(Snad se i v této záležitosti na
jde druhý Petr Cibulka).
O „zmapování“ tiskové čin
nosti Čechů'''a SldVáků v
zahraničí se již zasloužilo něko
lik autorů a autorek. Katalog
Exilová periodika je zatím ne

Vzpomínka na bratra Haramula

Bratr Václav Haramul
se narodil v Praze 15. listopadu 1914 a

zemřel po dlouhé nemoci
21. května 2001.
Členem Sokola Melbourne se stal v červnu 1982. V roce
1983 byl zvolen pokladníkem a vykonával tuto funkci do roku
1987, zůstal však nadále členem výboru.
V lednu 1984 vyšlo první číslo Sokolského listu, jehož redak
tor a také iniciátor byl bratr Haramul.
Všichni na něho rádi vzpomínáme, hlavně ve čtvrtek mezi
penzisty, kam tak rád chodíval.
Slávka Kollárová

PRAGUE CAKES
jemné české
pečivo a zákusky

Otevřeno denně
od 8.30 do 5.30,

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

mimo pondělí a úterý.

IVO NOVAK

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

13 Gifford Avenue,
Ferntree Gully

MOBILE: 0407 369 211
Shop: 9758 8854

jdůkladnější. Všem badatelům
děkujeme za úmornou práci
spojenou s projektem tohoto
druhu.
Libri Prohibiti (Senovážné
náměstí č.2, 110 00 Praha 1)
stále hledá nové členy a spon
zory. Máte-li staré noviny a
knihy vydané v zahraničí,
prosím napište na výše uvede
nou adresu nebo je osobně
předejte během návštěvy ČR.

O
Jan A., Krystek, úspěšný vy
davatel sborníků o životě
českých krajanů v mnoha
zemích světa (Amerika můj do
mov, Svět plný Čechů), vydal
třetí knihu Osudy I., v níž jsou
příběhy prof. R. Luži, kanad
ského podnikatele Velana,
Pavla Tigrida, Miloše Formana,
prof. E. Koháka, prof. O. Ulče,
spisovatelky B. Kubešové, pod
nikatele J. Vyhnálka z Tas
mánie a dalších úspěšných jed
inců.
Mimo krajany v zahraničí
jsou zaznamenány mj. i životní
osudy O Havlové, senátorky dr.
J.
Moserové,
tenistky J.
Novotné a dr. A. Suma, bý
valého
tajemníka
Jana
Masaryka.
Krystek plánuje přiletět do
Austrálie počátkem listopadu tr.,
protože by rád zaznamenal i
příběhy
zde
usedlých
úspěšných krajanů. Máte-li zá
jem „zamapovat“ své životní
zkušenosti, napište co nejdříve
na adresu: Jan A. Krystek,

COOL

ZONE

REFRIGERATIQN 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

Vrchlického sady 2, Brno, ČR,
kde můžete objednat i jeho
novou knihu Osudy I.
Stanislav Berton

Díky lidské soudržnosti se již
jednou nalezli, dnes hledá ses
tra svého bratra podruhé.
George Švec, který se narodil 7.
července 1927, se před odcho
dem z republiky jmenoval
Radomil Machala. Usadil se v
Austrálii, kde zvolil nové jméno
a řadu let o něm rodina a

příbuzní v Čechách neměli žád
nou zprávu. Teprve dílem
náhody se přes známé v roce
1984 dostala jeho adresa do
rukou jeho
sestry
Marie
Procházkové. Následovalo ob
dobí řídké korespondence, ale
po československé sametové
revoluci se George Švec opět
odmlčel. A letos odeslaný dopis
na poslední známou adresu do
Lightning Ridge ve státě NSW,
kde působil jako obchodník s
opály, se vrátil zpátky do ČR s
tím, že adresát je neznámý.
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Paní Marie Procházková se
znovu pokouší najít svého bra
tra anebo alespoň zprávy o něm
či kontakt na jeho rodinu.
Georgův syn Isac by měl mít 18
roků, ovšem je pravděpodobné,
že ani on ani jeho matka česky
neumí. Ale možná, že o Georgovi Švecovi anebo jeho rodině
bude vědět někdo z krajanů vítaná je jakákoliv informace.
Děkujeme předem za veškerou
snahu o pomoc.
AN

Matovaná písnička
Ahoj děvčata a kluci, zdravím vás z Prahy, kde jde deštivé a chladné počasí. Žádné léto, na které
jsem se tak těšila. Vzpomínám na vás a posílám ván>písničku o "sluníčku." Jestlipak poznáte, jaké to je
sluníčko? Namalujte mi obrázek a pošlete na známou adresu - do Národního domu.

Stuníčl^p
Elce pelce strejček Nimrá
koupil šimla v Kadani,
ani nevíš, jak to šimrá,
když mi lezeš po dlani.

Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko,
sedíš tu u cesty, stane se neštěstí,
něco tě zajede.

Podívej se zvedá krovky,
asi někam poletí,
do nebe či do Stromovky hádej
hádej, hádej potřetí.

Výherci minulé Malované písničky, která se jmenovala Pásla ovečky, jsou:
Michael Marcak, Michelle Kulkus, Adrian Josipovic.
Těším se na pěkné obrázky.
Vaše Milena

Pavel a Hana Homolkoví
WRECKING MOST POPULAR MODELS OF AUSTRALIAN & JAPANESE CARS
* ENGINES

* PANELS

Salvage
Vie. PX

★ MECHANICAL PARTS

VERI

★

★

& PRICES ■

★ Member of
MELBOURNE HOT LINE

103 GREENS ROAD, DANDENONG 3175 (Cnr. Frankston-Dan.denong Road)

• Veškeré mechanické
práce
• Kvalitní pneumatiky za do
brou cenu
• Prohlídku auta před koupí
• RWC test
5/500 Clayton Road
Clayton 3169

Tel: 9544 9244
Mob: 0414 827 605

Jarda
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Muzikanti z Brisbane
hráli po “našom”...
Je něco po osmé večer a v
naplněném sále Národního do
mu už vesele vyhrávají. Povedlo
se...
Skupina Bunkry s Bublinami z
Brisbane vážila dlouhou cestu,
aby udělala melbournským ra
dost. A jsou to muzikanti oprav
du na úrovni. Děvčata - Věra a
Jarka zpívají krásně dvojhlas.
Medově široký hlas usměvavé
Věry si poradí s každým žánrem
a její jiskra v těle dodává rytmus
a šťávu. Jarka doprovází svůj
jasný hlas na banjo. Oba Jar
dové hrají na kytary a zpívají.
Některé z písniček sami složili a
zaranžovali. Petr tvrdí basou
muziku, plně rozvine písně mo
ravské a občas prohodí vtip. Byl
to prima večer. Písně byly
rozmanité, a tak si každý přišel
na své. Trampské, lidové, staropražské, z šedesátých let.
Člověk neodolal, aby se občas i
nepřidal. Taková hudba zahřeje
srdce. Když jsme v závěru
zpívali Tu naši písničku českou
- to už si srdce podávalo duši..
V neděli odpoledne se odjelo
do Lavertonu zahrát do Slo

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.
venského domu. Právě tam
zkoušela jejich taneční skupina.
Když slyšeli naši zkoušku, zalí
bila se jim tak, že zůstali na
večer. Všichni ti, kteří přišli,
nelitovali. Jen pan Dubovský se
omlouval pro malou návštěv
nost, ale slíbil, že “na budúce
bude naozaj plná sala, pre tak
peknú muziku!”
V úterý zahráli naši hosté pro
potěšení penzistům. A zase
rozehráli nejen struny, ale i
srdce. Člověk prostě pookřál.
Ale nezůstalo jen u veřejných
vystoupení. A tak se hrálo ještě
pro radost po večerech u přátel.
Nic nevadily vzdálenosti, ob
časná rýma nebo trochu
nepohodlí. Hudba držela všech
ny v dobré náíodě.
♦
Poděkování patří paní I.
Snaidrové za obstarání basy a
dr. P. Kunz poskytl a obsluhoval
zvukovou aparaturu.
Srdečné díky přátelé z
Brisbane, přijeďte k nám brzy
zase.

JÍ
Promluvila k nám poezie ze
Sydney. Program paní Evy Sita
- Věčné návraty - procítěně

přednesený panem Šindelářem,
Evou a Romanem přinesl
kouzlo večerní poezie, jak jsme
je znali ještě z Prahy. Pod
manivé melodie violoncella pí.
Snaidrové za doprovodu klavíru
pí Annou zharmonizovalo ještě
více rytmus veršů a prózy. Na
tomto večeru na úrovni si jistě
přišli milovníci české kultury
plně na své.

Vaříme s tetou
Červen za kamna vlezem.
Pro zahřátí si udělejte Bram
boračku s pórkem, ala pi. Ivana
Světlou část tří pórků na
krájenou na kolečka a pokrá
jenou menši cibulí podusíme na
tuku asi 5 minut pomalu pod
pokličkou.
Zalijeme
litrem
kuřecího vývaru nebo 2 kostky
a přidáme dvě pokrájené bram
bory. Po uvaření asi za 20 minut
rozsekáme do hladka v hrnci
vrtulkovým
mixérem
nebo
alespoň
pomačkáme jako
bramborovou kaši. Podáváme s
topinkou a kapkou smetany.
Vlasta Šustková

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Canberre si Vás dovoľuje upzorniť, že od 1. júla 2001 dojde na
Slovensku k zmene národných smerových telefónných čísel, tzv. medzimestských predvolieb.
Viac informácií k prebiehajúcej zmene smerových telefónnych čísel môžete získať na internetovej
adrese: www.telecom.sk alebo u Vášho telekomunikačného operátora.
S pozdravom
Ivan Sidorjak, konzul

SUSTEK
DISTRIBUTORS OF PAINT
ANO PAINTERS' SUPPLIES

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

BENTLEIGH PAINT SPOT

otevřeno denné
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 červenci 2001
neděle 1. AKADEMIE - vystoupení dětí české školy

•X

4:00

pondělí 2. MASÁŽE - objednávky na tel: 9432 8246

V

10:00

1

pátek 6. UNCLE BILL - nejpopulárnější australská Blue Grass skupina
sobota 7. SPOLEČENSKÝ PLES - STUDIO 4

oo

12:00

úterý 10. KINO - Cech panen kutnohorských -1938 - Z. Štěpánek, H. Vítová

čtvrtek 12. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

ES

čtvrtek 12. KRESLENÍ - podle modelu

?

pátek 13. KONCERT - 2 KAPELY - SHOW

H

úterý 17. OBĚD

čtvrtek 19. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

ES

čtvrtek 19. KRESLENÍ - podle modelu

J!

úterý 24. OBÉD

oo

úterý 24. KINO SE NEPROMÍTÁ

a

12:00

7:00
9:00

12:00

7:00
12:00

čtvrtek 26. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

8:00
12:00

čtvrtek 26. KRESLENÍ - podle modelu

7:00

sobota 28. DISCO

8:00

úterý 31. OBÉD

ffl

|
i
!
I
|
|

8:00

12:00

&

4?

7:30

úterý 10. OBĚD

Ä

8:30

12:00

n

Odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem na:
I
Sokolský list:
$.........................
I
Národní dům:
$.........................
Přeji si potvrzení příspěvku
Členské příspěvky: $....................
(§)ne (č^ano, |
Změna adresy:

Opravte adresu na zadní straně

—

—_____

nehodící se, škrtněte

i

. — —----- — _ji

vart
Tradiční český píes
pro vás i vaše přátele se koná ľ.července
2001 v Národním domě.

Program: večeře se podává od 18,30 hod.
(vepřový řízek, bramborový salát, káva, věneček)
zahájení plesu ve 20,30 hod.

pfedtmiwni
tomboCa
půhwčni překvapení

K tanci hraje Studio 4
Vstupné: $25,Závazné objednávky na tel. čísle: 9744 1691
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