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Kde zasáhnout
teroristy
Po přepadení Pearl Harboru
7. prosince 1941 táhli ulicemi
amerických měst rozzuření
Američané. Na potkání káceli
japonské sakury, japonské je
línky v zoo zachránilo jen jejich
rychlé přejmenování na jelínky
asijské. Co budou však uražení,
ponížení a rozzuření Američané
kácet po 11. září 2001? Dnes
jako tehdy jsou ve válce. A dnes
jako tehdy nejsou v ní sami, ve
válce je celý civilizovaný svět.
Jenže ve válce s kým? S jakousi
kombinací středověkého nábo
ženského fanatismu a moderní
technologie. Spojené státy sa
mozřejmě mohou vypátrat kon
krétní původce sprosté hro
madné vraždy na Manhattanu a
zlikvidovat je a kéž by se jim to
podařilo. Tím však onen nepřítel
nezmizí, neboť - a rádi bychom
se mýlili - útok na Manhattan
vypadá jako počátek válek
civilizací. Co může dělat ta
euroatlantická? Pokoušet se o
narýsování kulatého čtverce.
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SOKOL MELBOURNE INC.
497 QUEENSBERRY ST„
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051

Buďto do jisté míry omezit svo
bodu svých občanů a ote
vřenost společnosti vůbec.
Zavést kontrolu občanů, upev
nění hranic, ztížit přístup do
zemí. Tím by se ovšem vzdala
své podstaty a teroristé by
zvítězili. Nebo tak neučinit a
nechat dveře manhattanským
vrahům otevřené. Fanatici by
neprohráli, možná až po léta
vlekoucí se válce, náročné na
prostředky, nervovou zátěž a
připravenost našeho světa
přinášet v ní oběti. Těžko říci, k
čemu se Spojené státy roz
hodnou, neboť právě na nich
leží maximální tíha rozhodo
vání. Něco nám však napoví
slova jednoho z otců zakla
datelů Spojených států: Občan,
který je ochoten vyměnit kus
své svobody za větší bezpeč
nost, nezasluhuje si jedno ani
druhé. Toto je v občanech Spo
jených států zřejmě zakořeněno
pevněji, než jsme schopni po
chopit. Ročně přijdou v USA o
život tisíce občanů v důsledku
snadného přístupu ke zbraním.
Avšak žádná vláda se neodváží
soukromé držení zbraní výrazně
omezit, neboť většina Ameri
čanů by takové omezení pova
žovala za útok na svoji svobodu.
O zavedení občanských průka
zů či kontrol ani nemluvě. Může
se nám to líbit, či nelíbit, na
místě je však otázka: nedělá i
toto ze Spojených států snadný
terč teroristů? Do Spojených
států je snadné kopnout si, činí
tak i lecjaký evropský ultralevicový splašenec. Rádo se zapo
míná, že Spojené státy postavily
poválečnou Evropu na nohy
Marshallovým plánem, že ja
ponský hospodářský zázrak
vykvetl pod americkou patro

nací, že bez Spojených států by
nebylo vítězství ve studené
válce, zapomíná se i na to, že
Spojené státy stály u zázraku,
jakým před dvaceti lety bylo
usmíření Egypta s Izraelem.
Nebylo by však objektivní
opomíjet fakt, že Spojené státy
a západní Evropa ruku v ruce
jako by neviděly, že svět nejsou
jen ony. Že vedle světa říha
jícího přejedením a vytřásajícího nadbytečné kalorie jog
gingem a speciálními přístroji
na hubnutí existuje i svět lidí
nikdy nenasycených a hlado
vých. Přesněji řečeno, Spojené
státy i západní Evropa tento
svět vnímá, avšak nedosti ostře.
Jinak by mu ze svých přebytků
musela pomáhat více. Manhattanský útok, který dopadl na nás
na všechny a všem nám hrozí i
v budoucnosti, je arciť sycen
především náboženským fana
tismem a jakýmsi protieuroatlantickým rasismem, včetně
rasismu protižidovského. Nikdy
by však nenabyl své strašlivé
síly, nebýt onoho světa, ve
kterém se hladoví a kde chybí
naděje. Kulatý čtverec nikdo
nenarýsuje. Avšak zasáhnout
mezinárodní terorismus lze,
dokonce na jeho citlivém místě.
Tam, kde vraždící maniaky lidé
obdivují. Tam, kde lidé ztratili
naději a teroristé jim dávají
naději falešnou. Vyplnit tento
prostor a vytěsnit falešnou
naději nadějí skutečnou je
možná jedinou a nejúčinnější
zbraní proti manhattanským
vrahům. Úkol pro naši civilizaci.
Jiří Hanák
Právo, 13. září 2001
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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne
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Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

ČLENSKÁ SCHŮZE
v pondělí 1. října 2001 v 7:58 večer
v Národním domě, 497 Queensberry Street, North Melbourne
Členská schůze dává možnost všem krajanům přednést jejich návrhy na další
zdokonalení programů Národního domu. Členové Sokola Melbourne pak navrhnou
členy nového výboru, který bude předložen k schválení na

VALNÉ HROMADĚ
v neděli 18. listopadu 2001.
Program Valné hromady:
12:00 v poledne: Slavnostní oběd, cena pro členy Sokola Melbourne $ 0,-; hosté $15,2:00 odpoledne: Valná hromada
Program:

o
o
o
o
o
o
o
o

Zahájení
Minuta ticha k uctění památky zemřelých
Zápis z minulé Valné hromady
Zpráva odstupujícího výboru
Udělení absolutoria
Volba členů výboru
Stanovení příspěvků
Volné návrhy

Volby nového výboru se mohou účastnit pouze členové Sokola Melbourne lne. se
zaplacenými příspěvky. Objednávky obědů na tel: 9744 1691
Členské příspěvky: $ 15,00 / $ 8,00 důchodci
Všichni členové Sokola jsou vyzváni k účasti.

$

Peter Strich
Stamps & Coins

Your Family Doctor
IŤandaI

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

• 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, patek 10-9

9879 0066
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Dopis novinám v ČR
Jeden až dva týdny trvá, než
Lidové noviny dorazí k protinož
cům, takže Vaše zprávy jak
Austrálie zacházela s 434 Afgánci, Cejloňany a Pákistánci
reaguji se zpožděním. Váš po
pis situace tvořil jen jednu
stranu mince, nepochybně se
držíte tvrzení ze záhlaví před
chozího čísla LN „Objektivní
pravda neexistuje“. Dali jste
slovo kapitánu norské nákladní
lodi Tampa, která běžence za
chránila z potápějící se lodice
se čtyřmi indonéskými námořní
ky. Kapitána podpořil norský
velvyslanec pro Austrálii. Jejich
přístupu rozumím, nákladní loď
s dvacetičlennou posádkou je
zcela nevhodná pro přepravu
stovek pasažérů, nemá odpoví
dající a sanitární vybavení, zá
chranné čluny a zásobu potra
vin a pitné vody. Tampa po vy
lodění nákladu odplula z Aus
trálie, trosečníky nabrala v me
zinárodních vodách v místě,
odkud již bylo podstatně blíže
k Indonésii než k australskému
přístavu dovolujícímu přistání

tak velkého plavidla. Na kapi
tánském můstku Tampy několik
vysoce rozrušených Afgánců
s vyhrůžkou, že spáchají sebe
vraždu, a tak roznítí nepokoj
mezi svými lidmi, donutilo kapi
tána, aby obrátil loď a namířil
k australskému Vánočnímu os
trovu, což trosečnicí vyžadovali.
Nebyl to tak ve skutečnos
ti únos norské lodi? Šlo skuteč
ně o politické uprchlíky a měla
Austrálie povinnost je přijmout ?
Běženci vypluli z Indonésie, za
chránila je loď pod norskou
vlajkou. Nejbližší přístav k za
kotvení plavidla takové tonáže
byl Mataran na indonéském
ostrově Larqbok. Těchto okol
ností si přesně všímá Meziná
rodní námořní konvence. Indonéský ministr pro zahraničí
prohlásil, že přes tyto okolnosti
nemá jeho země s běženci nic
společného a indonéská presi
dentka ignorovala opakované
žádosti australského minister
ského předsedy o telefonický
rozhovor a vyjasnění situace.
OSN strčila hlavu do písku.
Nedivím se Norům, že popsali

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

Vladimír Kapusta A.R.A.I.A
M.Arch.(Czechoslovakia)
M.L.Arch.(Melbourne)

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787.

okolnosti na lodi jako kritické, že
deset Afgánců je v bezvědomí a
téměř všichni mají střevní
potíže atd.. Austrálie poslala
vrtulníkem na loď kromě halal
potravin, pitné vody, pokrývek
apod. armádní tým na ochranu
posádky a vojenský lékař ne
zjistil u běženců nic jiného než
zlomený nehet u jednoho a
povrchové zranění na zápěstí u
druhého. Norský kapitán svými
zprávami se jednoduše chtěl co
nejrychleji zbavit nevítaných
pasažérů. To neupírá nic na
skutečnosti, že čestně a podle
prastaré námořnické tradice
podal ruku těm, kteří byli v nouzi
a zachránil jejich životy.
Píšete, že australská vláda
zůstává neoblomná a rezolutně
říká: „O přistěhovalce nestojí
me!“ Austrálie je po Kanadě
druhá na světě s největším
počtem přistěhovalců na oby
vatele. Je to země přistěhoval
ců! Nemusíte ani umět anglicky,
abyste se to dozvěděli, zeptejte
se čs. Židů, kterým se podařilo
u australských břehů přistát
před rokem 1940, zeptejte se

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
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)

4 [Uvarí
tisíců Čechů a Slováků, kteří
dali vletech 1948-1989 před
nost australské neoblomnosti,
jak píšete, před tehdejším
československým rájem, jak
píšeme my, exulanti. V Melbourne, kde žiji, třetinu obyvatel
tvoří emigranti a jejich děti, celá
australská populace má kořeny
v 160 etnických skupinách.
Plných 90% procent dotáza
ných Australanů souhlasí s po
stupem vlády, aby nedocházelo
k nelegální imigraci. V součas
né době se pokouší tisíce lidí
přistěhovat do Austrálie. Běženci z Tempy by přeskočili přes
čtyři sta čekajících žadatelů.
Australský systém vyžaduje,
aby se postavili do fronty a
vyčkali na přistěhovalecké po
volení, které se vydává s jistými
podmínkami.
Čekání
bývá
depresivní, ale my všichni jsme
v této řadě stáli. Australská
vláda se pokouší zabránit
precedentu, který by negativně
ovlivnil celý přistěhovalecký
program. Nekontrolovanému
přílivu
nelegálních
přistěhovalců, mezi kterými
mohou
být
nežádoucí
a
kriminální živly, se brání každá
země. Žurnalistice nemá jít jen
o senzacechtivost, ale i o
objektivitu, etiku a hledání
pravdy.
Miloš Ondrášek

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
Jaká byla

Pochvalu si zaslouží pořadatelé Maškarní veselice, která se velmi
vydařila. V kuchyni se otáčeli šikovní kuchaři a připravili chutné a
dobře vonící jídlo. Jablečný štrúdl Nadi Pospíchalové chutnal pohád
kově. Obsluha byla rychlá a s úsměvem.
Dole hrála k tanci i poslechu senzačně kapela a ty pestré a
s fantazií vytvořené masky dodaly celému večeru kouzelný lesk.
Pochvalu také zaslouží porota, která se skládala z Mileny, Pavla a
Mirka Jelínka, protože vybrat nejlepší masky byl úkol opravdu
nelehký.
J.K.

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

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

ODTUD A ODJINUD
áš krajan Frank Lowy připlul
do Austrálie v roce 1952,
nebylo mu ještě 24 roků, začal
se živit tím, že dělal obložené
chleby v bufetu. Dnes mu kro
mě jiného patří obchodní kon
glomerát Westfield Holding,
nedávno koupil několik podlaží
v mrakodrapu na Manhattanu,
který byl před týdnem srovnán
se zemí. Kery Packer platí za
nejbohatšího Australana, na
jeho místo se dere bývalý Če
choslovák Lowy s kapitálem od
hadovaným na 3.5 bilionu do
larů, prozatím druhý nejmajet
nější člověk v Austrálii, patří ke
klanu, kterému se říká „the new
boy network“. Pohříchu já do
této skupiny nepatřím, i když
jsem také přišel z Českosloven
ska.
inulý měsíc nastoupil na
místo generálního konzula
České republiky v Sydney Ing.
Jaroslav Doleček. Těšíme se,
že co nejdříve zjisti, že v Aus
trálii existuje také město Mel
bourne s tisíci Čechů a aktivním
Národním domem a že mezi
nás zavítá. Přejeme mu (a také
sobě), aby jeho práce zde byla
činorodá a úspěšná.

N

M

UBYTOVANIE
V PIEŠŤANOCH
Rodinný dom so záhradou,
autobus a lietadlo do
PRAHY BRATISLAVY VIEDNE
Infor:
03 9528 5283 ráno
03 9523 9234 večer

color
Rainbow
Salon

X

Vo všetkých
kaderníckych službách
vám poradí a poslúži Marika.

9314 7970
28 Embley Ave. Yarraville

D

ovídáme se, že v Madridu
otevřelo ministerstvo zahra
ničních věcí ČR české centrum
za účelem seznamování špa
nělské veřejnosti se všemi as
pekty života v republice, zejmé
na kulturou, technikou a spor
tem. Za bolševika v Melbourne
existovala kancelář, která se
měla zabývat čs. exportem, bylo
to středisko výzvědné služby, na
to peníze byly. Česká centra
byla zřízena v Novém Yorku,
Berlíně a jinde a doufejme již
neslouží špionážním účelům.
Škoda že Praha neuvažuje o
zřízení takového centra v Mel
bourne, když Canberra má vel
vyslanectví a..Sydneyťkonzulát.
a mistrovství světa v rýžo
vání zlata (Maryborough,
Victoria, 22.-28. října) přijede i
silný kontingent hledačů tohoto
kovu z České republiky. Zlatokopectví má v českých zemích
historickou i novodobou tradici.
Uvažuji nad tím, kolik zlata se
může z Austrálie jen tak vyvést,
anebo jde pouze o mistrovský
titul a příslušný vavřín ?
řipravuje se vyzvednutí rus
ké ponorky Kursk, hrobky
118 námořníků, 22 raket a dvou
nukleárních reaktorů. Do „stře
chy“ ponorky již potápěči vyvrtali

N

P

OPAL
GALLERY
FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE AUSTRALIAN ARTWORK

TAX FREE

26 otvorů, každý o průměru 70
cm, do každého se zakotví lano
vždy tvořené 54 ocelovými
kabely, každý s průměrem 1.8
cm. Na palubě pomocné lodi je
instalováno 26 jeřábů, jeden pro
každé lano, do otvoru v ponorce
se zasune hák, který po usazení
roztáhne křídla zabraňující vy
tažení. Speciálně vyvinuté háky
konstruované z nejkvalitnéjších
materiálů dodal český stro
jírenský průmysl.
eskou politickou scénu
obohatí v říjnu nová politic
ká strana mladých intelektuálů
„Cesta změny“. Bude plná am
biciózních lidí a známých osob
ností, kteří již nechtějí protes
tovat, ale zamýšlejí nabídnout
pozitivní akci. Znamená to
konec občanským alternativám
jako byl Impuls a Děkujeme,
odejděte, které se stejně
neprosadily. Ke slovu by tedy
měla přijít normální politika,
Václav Klaus může být spo
kojen. Dosáhl svého a nespo
kojence dostal tam, kde je chtěl
mít - na politické hřiště.
o moravských hor se vrátili
medvědi, vlci a rysi. Obyva
telé vesnic a samot se rozdělili
do dvou táborů, někteří šelmy
vítají, druzí volají: střílet! Na
beskydské samotě Streková se
našlo několik roztrhaných ovcí,
majitel stáda a myslivec zalehli
na čekanou. Po několika ho
dinách se ze tmy něco vynořilo,
byl to medvěd brtník. Horal ho
zabránil zastřelit, prohlásil, že
„věří jen tomu co vidí“ a že mu

Č

D

192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

Ph: 9650 2727; Fax: 9650 4001
Na návštěvě v Melbourne?
Zajděte k nám na Collins
Street. Austrálie je proslulá
svými opály i perlami. Máme
opravdu velký výběr. Také
klenoty a australské umělecké
předměty pro každý vkus i
kapsu.
Těší se na Vás
(a novinky z domova)
Monika a Jarka

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

„macek“ nevadí: „Štvou mě lidi,
ne šelmy, proto žiju v horách“.
alý český člověk si stěžuje
na Havla, posuďte ale toto:
po diplomatických pasech pro
příbuzné slovenského prezi
denta Rudolfa Schustera, vy
sokých účtech za hovory na
mobilních telefonech, evakuaci
Schustera při onemocněni v ji
hoamerické džungli, nyní vyšlo
najevo, že Schusterovou osobní
přání pozlatit ploty a brány
prezidentského (Grassallkovichova) paláce porušilo zákon.
Schuster nastoupil do úřadu
v červnu 1999 a již koncem
srpna prezidentská kancelář
uzavřela smlouvu s restaurátor
skou firmou na pozlacení vstup
ních bran a 34 mříží oplocení.
zdi, kterou v Ústí nad La
bem postavila městská
správa, aby oddělila Čechy a
Rómy a zabránila nervozitě i
agresivitě, se vystřídali profesi
onální humanisté ze všech
koutů světa.O Afgáncích, Pákistáncích a Cejloňanech, kteří
se pokoušejí nelegálně usadit
v Austrálii, se Kvart zmiňuje na
jiném místě a reaguje tak na
neobjektivní referování v praž
ském tisku. Na sebemenší
náznak na utlačování menšin
jsou kabrňáci nejen v Praze, ale
jak dobře víme i v Melbourne.
Co mne ale udivuje, že mezi

národní společenství mlčí k et
nickým čistkám v Zimbabwe. Že
by byla tato zarážející zarputilost „politically correct“ ?
valifikační utkání o účast
na mistrovství světa v ko
pané: ČR prohrála s Islandem
3:1, ale vyhrála s Maltou 3:2. Na
mistrovství světa v kanoistice
v Polsku získal český kanoista
M. Doktor stříbrnou medaili, tak
jako čtyřkanoe. Trenérka Dáša
Kopečková z Melbourne prová
zela do Poznaně australské
vodáky. Český automobilový
závodník Tomáš Enge byl ve
stáji Prost zařazen do nejsilnější
kategorie F1, snad ho tedy
uvidíme v Melbourne.
iloii Českých aerolinií si
hrozbou
stávky vynutili
zvýšení platů o 30 procent,
jejich měsíční příjem tak bude
v průměru činit 70 tisíc Kč, to je
asi pětinásobek průměrného
platu v ČR - 14740 Kč. Příjem
australského pilota může do
sáhnout až 400 tisíc dolarů
ročně.
ačátkem září jsme slyšeli
na celostátní radiové stanici
a „on-line“ ABC FM pro nás
neobyčejně významný a zají
mavý pořad. Čelý byl věnován

Vyučujeme
hře na klavír

MONT ALBERT
PHARMACY

děti od pěti let i dospělé.

40 Hamilton Street
Mont Albert 3127

M

U

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

K
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Jiřímu Tancibudkovi. Vyprávěl o
svém životě, jak začal hrát na
hoboj, o přijetí na pražskou
konzervatoř, Rafael Kubelik,

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. Šafránková

tehdy šéf-dirigent, ho pozval
ihned po absolvování školy do
České filharmonie, v roce 1950
Tancibudek se svoji manželkou
přeběhli hranice a našli dočasný
útulek v Bavorsku, kde hobojita
musel dát do zastavárny to
jediné, co si vzal sebou, svůj
hudební nástroj. Jinak by ne
měli co jíst. Na doporučení lon
dýnského dirigenta Barbirolliho
pak Tancibudek začal učit na
konzervatoři v Sydney, potom
se stal členem orchestru v Mel
bourne, odkud posléze přešel
na hudební univerzitu vAdelaidě, kde žije dodnes. Pořad byl
protkán hudbou pro hoboj
sTancibudkem jako sólistou,
nejzajímavějši byl pak koncert
pro hoboj a orchestr jiného
významného českého exulanta
Bohuslava Martinů, který byl
napsán pro Tancibudka a jemu
byl dedikován. Tento velepoutavý pořad byl mařen doprová
zející komentátorkou, která se
ani nepokusila o správnou vý
slovnost Tancibudkova jména.
vart se již minule zmínil o
výstavě obrazů Ludmily
Christoffové a sochaře Filipa
Totha ve výstavní síni na adrese
1240 Glenhuntly Rd, Glen
Huntly, tel. 9572 2007. Výstava
mne překvapila v několila smě
rech. Prvně se musím zmínit o
výstavním prostoru samotném,

K

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

vart7

Christoffová koupila na uve
dené adrese objekt, ve které
byla opravna aut. S nemalou
odvahou jej velmi šťastně archi
tektonicky upravila a zajisté
s nemalými finančními náklady
zrenovovala, takže interiér pů
sobí neobyčejně příznivě a
vhodně pro výtvarné a snad i
jiné kulturní akce. S Tothem
vystavovala Christoffová již dří
ve a na právě proběhlé výstavě
jsme mohli vidět opět zdařilé
exponáty, které si zasluhují po
zornost nejen české a sloven
ské veřejnosti, ale melbournských občanů vůbec.Snad také
stojí za zmínku, že účastníci
zdařilého zahájení výstavy mo
hli vyslechnout hudební pořad
violoncellistky Ivany Bradové

Po dlouhé nemoci
zemřel 29. srpna 2001

Josef Kůtka

bohímu

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

Bohemia y!*

Člen Sokola
od roku 1975.
Zůstává po něm
truchlící rodina
Manželka Marie a děti
Linda, Anna a Josef

nava

JŘA VEL
Eva Jančíková a Jiří Sedláček
311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, 039544 1911
Fax: 03 9544 1933, AH: 03 9801 2796.

Czecft pensioners association lne.
Češi pres 50 tet
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

Zvláštní nabídka

DANUBE
800 Glenhuntly
Road
Caulfield 3162

TRAVEL AGENCY

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

Do Evropy za $ 1245

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

doprovodu Anne Findley na
elektrofonické klávesy. Klavír
pro klasickou hudbu by byl
vhodnejší, obracím se na čte
náře Kvartu, zda takový nástroj
u někoho neodpočívá a snad by
mohl být galerii půjčen anebo
dokonce věnován. Byl by to
velký přínos. Galerie by se
chtěla stát kulturním středis
kem. Z něčeho ale musí být
naživu, kromě výstavní (prodej
ní) činnosti nabízí poradenskou
a konzultační službu jak v ob
lasti výtvarného umění tak

Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

interiérových návrhů, úpravu
starožitného nábytku, restauro
vání a rámování obrazů a
dokonce i půjčování umělec
kých předmětů podle volby
objednavatele. V galerii jsem si
všiml dvou stolů, na jednom byly
srovnány katalogy a kniha
návštěv, na druhém se po
dávalo občerstvení. Ihned mne
napadlo, že jde o kusy ručně
zpracované podle specifikova
ného návrhu, podíval jsem se
zblízka a zjistil jsem, že kon
strukce je spojována kolíčky,

jak dělávali staří umělečtí řeme
slníci. Stoly vyrobeny z dubo
vého dřeva a měly odbornou
povrchovou úpravu. Nechtěl
jsem ani věřit, připomínaly mi
český selský nábytek, stolní
deska měla velikost, řekl bych
200 x 125 cm. Nedalo mi to a
zeptal jsem se paní Christoffové
- podle jejího návrhu je ručně
vyrobil starý stolař v Jánošíkově
Těrchové na Slovensku. Galerie
několik stolů dovezla a má je na
prodej. K českým dubovým pa
licím by se pasovaly jedinečně I
IP

IDIOTI MAJÍ PŘEDNOST
aneb Hašek v kostce, je název jedné z nových knih knihovny Národního domu. K radosti čtenářů
nových knih přibývá. Knihy jsou volně dostupné každému, kdo šije chce vypůjčit. Vystavené jsou knihy
všech žánrů a jsou mezi nimi skvosty nedostupné v jiných knihovnách. Čtenářská obec je různého
věku a různých zájmů, mezi nimi také studenti připravující se k maturitě. Jeden ze studentů hledal
některou z knih Hrabalova díla, bohužel všechny byly dlouhodobě vypůjčené. Je smutné, že někteří
čtenáři zapomínají knihy vracet. Nevěřím, že naši krajané kradou knihy, ale nedokázal jsem vysvětlit
rozdíl mezi nevrácením vypůjčené knihy a krádeží.
Pavel Pospíchal

SEZNÁMENÍ
40+Continental Friends
Dinner / Dance Func
tions, Cocktail Parties &
Other Events
www.ContinentalFriends.au.com
jkContFriends@bigpond.com

Jana Křížová,
Tel: 0425 769 452

NA PRODEJ
Gramofonové desky,
knihy, magnetofonové
pásky a různé
domácí potřeby
levně koupíte
na tel: 9555 6048

PRAGUE CAKES

N.I.K.

jemné české
pečivo a zákusky

REFRIGERATION SERVICES

Otevřeno denně
od 8.30 do 5.30,
mimo pondělí a úterý.
31 BLUFF ROAD,
BLACK ROCK
TEL: 9589 0110 MEL: 85-K4

OPRAVY A ÚDRŽBA
Ledniček, praček, sušiček, myček
nádobí a ostatních průmyslových
a domácích spotřebičů.

IVO NOVÁK
13 Gifford Avenue,
Ferntree Gully

MOBILE: 0407 369 211
Shop: 9758 8854

Po dlouhé a těžké nemoci
zemřela 31. 8. 2001

ANNA MENCLOVÁ
Budeme ji moc postrádat a
zůstane v našich
vzpomínkách do konce
našeho života.
Jirka, Jiřina,Venda
Pavel a Marek

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
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Přichází jaro a k tomu se blíží vaše prázdniny. A proto mám pro vás pohádku: Jak sluneční paprsky
zlenošily. Byla zima. Sluneční paprsky a vlastně celé sluníčko se líné převalovalo v posteli a nechtělo
vystrčit ani jeden paprsek. „To tak. V takové zimě nevylezu ani na chvíli," říkalo si sluníčko. „Až bude jaro,
podejte mi informaci.“ A překulilo se na druhý bok. Nikdo z toho nebyl moudrý. A nejhorší to bylo se
sněhem. Pořád se tvořily další a další závěje, na silnicích byl jenom led a ještě k tomu nejezdily sypací
vozy. Děti si ale přišly na své. Koulovaly se a sáňkovaly, bruslily a lyžovaly. Sluníčko ale stále spalo
v posteli. „Brzy bude jaro,“ řekla mu sluneční královna. „Mělo by ses sluníčko vzpamatovat!“ „Vždyť já
vím,“ odpovědělo sluníčko. „Budu se snažit.“ A pomalu vstávalo z postele. „Rychleji, rychleji,“ přikazovala
královna. „Musíš také cvičit.“ A tak sluníčko začalo cvičit raz - dva, raz - dva, šlo mu to docela dobře.
Brzy bylo čilé a královna si ho nemohla vynachválit. Když byl konec zimy, vylezlo sluníčko na oblohu a
hned přišla obleva. Sypací vozy a zametači sněhu si libovali, ale děti ne. Skončily jejich oblíbené
radovánky. A sluníčko? To si dalo nové předsevzetí: V zimě nelenošit a cvičit, v létě hezky svítit.
Doufám, že vy jste přes zimu nezlenošily. Přeji vám pěkné prázdniny a zase příště.
Ahoj Milena

PAVEL KANTOREK HISTORICKÉ OKAMŽIKY

Rok 40 000 př. n. I.: Veden silným pudem sebezáchovy, homo primigenius tuši' nebezpečí

a opouští území dnešní České republiky.

Pavel a Hana Homolkovi
WRECKING MOST POPULAR MODELS OF AUSTRALIAN & JAPANESE CARS

★ ENGINES

★ PANELS

Salvage
We.PX

9791 5500

★ MECHANICAL PARTS
★ FREE FAST DELIVERY
★ CHECK OUR SERVICE
& PRICES

Member of
MELBOURNE HOT LINE

103 GREENS ROAD, DANDENONG 3175 (Cnr. Frankston-Dandenong 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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Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.

Cabaret

TINGCl
TANGO.
FEATURING

The Soubrettes
& Wil Poskitt
on piano
DIRECTED BY
Michael Dailey
NEW COSTUMES BY
Elisa Justin

8.30 pm Wed-Sat
X Sep 26-29
Oct 3-6. 10-13
$20. $15
\

CZECH HOUSE
Nth Melbourne Town Holl
Cnr Errol & Queensberry Streets
'X^North Melbourne
X BOOKINGS
\ 9482 75*15

Cheeky, irreverent, very funny'

The Age

Mm wrist

Tak jako posledních několik
let i letos je Národní dům
součástí FRINGE festivalu. Jak
již název naznačuje, není to
festival známých umělců, ale
těch, kteří po slávě touží. Zatím
po každém festivalu se některý
z umělců vystupujících v Národ
ním domě stal známým. Prav
děpodobně nejznámějším je
Petr Burner, který má půlho
dinový týdenní satirický pro
gram na ABC TV.
Festival probíhá v Národním
domě od středy 26. září až do

soboty 13. října. Informace a
vstupenky můžete dostat na tel.
čísle 9482 7545 nebo na
internetu www.melbournefringe.com.au. Mimo jiné můžete
vidět:,
ANOTHER FEMALE FATALE
FREAK SHOW
is a sexy, satirical, sometimes
silly and certainly surreal series
of dance theatre vignettes
choreographed by Karen Krolak
in collaboration with Nicole
Harris, Beth McGuire and
Amelia O'Dowd.
CABARET TINGEL-TANGEL
Featuring The Soubrettes
The sexy Soubrettes tantalise
audiences with a night of satire
and saucy songs, covering
subjects such as love, sex,
politics, drugs and hair.
Naughty, intelligent and
political: 'Cabaret Tingel-Tangel
is a knockout' (Stage Left).
'Entertaining, cheeky, irreverent
and very funny'. (The Sunday
Age). 'Liberally covered with a
sweet-and-sour sarcastic sauce
... A very slick production' (The
Age).

SUSTEK

THE BINGO
BOARD OF DOOM

Calamity Wayne's late night hit
of the Comedy Festival is
sneaking it's way into the fringe.
Featuring Melbourne's finest
improvisers, this is comedy at
its most frantic, surreal and
hilarious. Don't miss it.
'Hilarious ... a barrel of laughs'
(The Herald-Sun).
A jako přídavek na konec
programu:
Sobota 29. září:
The Supertronics performing
with the Supertronic Dancers
Sobota 6. října
Downtown Brown
Pátek 12. října:
Butt Funky presents Sweet
Garry's Show of Respect

BOHEMIA CAKES

DISTRIBUTORS OF PAINT
AND PAINTERS' SUPPLIES

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

BENTLEIGH 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 vrafte!
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Diář - program Národního domu v říjnu 2001

H

úterý 2. OBĚD

středa 3. FRINGE FESTIVAL
čtvrtek 4. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

ffl
W'

oo

pátek 5. FRINGE FESTIVAL

7:30

sobota 6. FRINGE FESTIVAL

7:30

neděle 7. UNCLE BILL

4:00

úterý 9. OBĚD

středa 10. FRINGE FESTIVAL

12:00

7:30
12:00

čtvrtek 11. FRINGE FESTIVAL

7:30

pátek 12. FRINGE FESTIVAL

7:30

sobota13. FRINGE FESTIVAL

7:30

úterý 16. OBĚD

úterý 23. OBĚD
úterý 23. KINO - ZDIVOČELÁ ZEMĚ

čtvrtek 25. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne
sobota27. DISCO

*
ffl

12:00

7:30

čtvrtek 18. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

B

7:30

čtvrtek 4. FRINGE FESTIVAL

čtvrtek 11. KÁVA A ZÁKUSEK - penzistické odpoledne

'W
H

12:00

neděle 28. 28. ŘÍJEN - OBĚD, OSLAVA
úterý 30. OBĚD

12:00

12:00
12:00
8:00

12:00

8:00
12:00
12:00

r— — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — -

| Odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem na:
i Sokolský list:
$........................
Národní dům:
$........................
přeí’ si potvrzení příspěvku
j Členské příspěvky: $.....................
©ne @ano
I Změna adresy.
nehodící se, škrtněte
| Opravte adresu na zadní straně
L_

——————_—

—————_
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ČESKOSLOVENSKÉ OBEC LEGIONÁŘSKÁ V ZAHRANIČÍ
JEDNOTA VIKTORIA

28. ŘÍJEN 2001
Československá obec legionářská ve Viktorii oslaví
výročí založení naší republiky
tradičním položením věnce u hrobu Neznámého vojína
ve Shrine of Remembrance v Melbourne v neděli 28. října 2001.
Sraz před Shrine nejpozději v 10:30 dopoledne.
Národní kroje velmi vítány.

V Národním domě
V poledne - slavnostní oběd: polévka, řízek a zákusek s kávou
Cena $ 15,Ve 2 hodiny odpoledne, oslava 28. října včetně
vystoupení dětí a promítání filmu
o vzniku Československých jednotek za II. světové války

Oběd je nutné objednat předem na tel: 9744 1691

SOKOLSKÁ ZÁBAVA
se v říjnu nekoná,
příští zábava
v sobotu 10. listopadu

Svatováclavská pouť
v neděli 7. října 2001
na Šumavě.
Ve 2 hodiny bude sloužena
Mše Svatá otcem Františkem Pěnčíkem.
Ve 3 hodiny budeme
pokládat věnec u pomníku padlých.

Vydává SOKOL MELBOURNE INC.
497 Queensbeiry Street, North Melbourne 3051, Tel: 9329 9922, Fax: 94328245
email: pavel@optushome.com.au
If undelivered return to:

Sokolsky list
497 Queensberry Street
North Melbourne 3051
AUSTRALIA

REGISTERED BY AUSTRALIA POST

PP 340742100052

POSTAGE
PAID IN
AUSTRALIA

