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KVART na internetu: http://www.sokolmelbourne.com.au

Mami!
Nemít Tě, co by se mnou asi bylo?!
Byl bych teď někde bez bundy,
šilhal bych hlady
a měl bych na sobě špinavé spodní
prádlo.
Všechno nejlepší k svátku matek!

Maminko,
kdybych si měla vybrat roční
období,
které mi Tě připomíná,
bylo by to jaro.
Dokážeš totiž pohladit na
duši stejně jako sluneční
paprsky.
Mám Tě ráda!

Mami,
mám Tě moc rád
a chtěl bych Ti právě dnes,
kdy slavíš svátek,
poděkovat za Tvou péči,
lásku a za všechno,
co pro mě děláš.
I když to nedáváme tak často znát,
jsme rádi, že Tě máme.
Všechno nejlepší k Tvému dni,
maminko!

Když se něco nepovede,
i když zlobím malinko,
máš mě ráda
a já Tebe,
moje zlatá maminko.
Vše nejlepší ke Dni
matek!

Čtěte na straně:
2 ......... Dopis čtenářům

8............ Příběh z Melbourne

2.......... Ze stolu výboru

9 .........

5 ......... Dopis velvyslance

12 ......... Program

Za kulturou

2

Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Po tomto prvním dopise následoval druhý a došlo
i k setkání v Národním domě, kde jsme se snažili vše
si vzájemně vysvětlit. Bohužel pro paní Barbaru byly
Vážení a milí čtenáři,
naše připomínky zřejmě nepřijatelné. Výbor se o její
rezignaci dozvěděl z minulého čísla Kvartu stejně
v minulém čísle byla uveřejněna rezignace
jako vy.
paní Barbary Semenov na pozici redaktorky sokolského
Výbor SMI stojí o to, aby časopis vycházel i
listu Kvart. Rádi bychom se k tomu vyjádřili a vysvětlili
nadále. Proto bychom se na vás, čtenáře, rádi obrátili
všechny okolnosti.
s prosbou o pomoc. Hledáme redaktora, grafika i
Paní Barbara Semenov bez vědomí výboru provedla
přispěvovatele. Vy, kteří byste nám mohli pomoci,
změny a zaměření celého časopisu. Jako redaktorka měla ozvěte se starostce Markétě nebo na adresu
volnou ruku co se týče obsahu a celkového sestavení
redakce Kvartu: kvart@sokolmelbourne.com.au.
každého čísla. Výbor SMI měl několik následujících
Předem všem ochotným děkujeme a na spolupráci
připomínek, které byly zformulovány
se těšíme.
v dopise paní redaktorce dne 10.3.2008:
Nově vzniklému časopisu pod vedením paní
B. Semenov přejeme hodně úspěchů.
Vážená paní Barbaro Semenov,
Výbor SMI
S novým rokem 2008 bychom Vám rádi poděkovali za
Váš čas, nápady a elán, který jste věnovala sokolskému
časopisu Kvart v minulém roce. Jde o práci, která je
náročná časově i psychicky a tak ještě jednou vřelé díky. Ze stolu výboru
Doufáme, že v této činnosti budete pokračovat i v tomto
roce. Vzhledem k tomu, že se výbor musel zabývat
V měsíci dubnu bylo v Národním domě rušno. Zavítali
řešením různých stížností a soudních sporů, nezbýval
k nám slavní čeští umělci – mistr České republiky v
nám již čas, abychom Vás obeznámili s tím, jak si naši
kovbojských disciplínách Jan Betlach; zpívající
spolupráci představujeme. Rádi bychom to tedy nyní
básník Jan Vodňanský; umělecký fotograf a grafik
napravili. Je to nezbytné i vzhledem k tomu, že nejste
Karol Benický a hudební skladatel Daniel Dobiáš.
členkou výboru SMI.
O jejich úspěšných vystoupeních vás informujeme
v rubrice Z dění v Národním domě. O to, aby se
V první řadě upozorňujeme, že časopis Kvart je
umělcům zase líbilo u nás v Melbourne, se postarali
sokolským listem a pod touto hlavičkou by měl vycházet i starostka Markéta, místostarosta Slávek a jednatelka
nadále a ne, jak jste změnila v list krajanský a sokolský.
Naďa.
(viz prosincové/lednové a únorové vydání).
Je vydáván (jak je uvedeno na poslední stránce)
a z velké části financován SMI a jeho hlavní úlohou je
informovat především o dění v SMI a v Národním domě.
Proto bychom prosili o následující uspořádání:

Dopis čtenářům

DOMOV

Za úvodníkem redaktorky by měly vždy následovat
rubriky „Ze stolu výboru“ a po ní „Z dění v Národním
domě“, umístěno maximálně do 3. strany časopisu.
Fotky z akcí, o kterých se píše, by měly mít přednost před
jinou obrazovou dokumentací.
Rubrika „Ze stolu výboru“ a aktuální program Národního
domu – poslední a konečnou verzi Vám bude zasílat
starostka, tj. Markéta Lyell.
Pokud bude v časopisu uvedena inzerce na kulturní
akci, která se koná mimo prostory Národního domu, výbor
SMI si vyhrazuje právo na dvě vstupenky zdarma.
Věříme, že tyto naše připomínky povedou k další
úspěšné spolupráci a z naší strany k lepší komunikaci.
Samozřejmě jsme otevřeni dalším návrhům z Vaší strany,
stejně jako Vaší účasti na pravidelných výborových
schůzích.
Děkujeme a těšíme se na další číslo časopisu Kvart.
Výbor SMI

- oáza klidu a pohody ve stáří
Unikátní dlouhodobé bydlení pro seniory
v bezprostřední blízkosti Národního domu
umožňuje účastnit se programu
a popovídat si v rodném jazyce.
Domov se nachází v centru Melbourne,
poblíž Národního domu,
jen pár kroků od Errol Street,
kde jsou obchody, banky
a tramvajová zastávka.
Victoria Market jen tři stanice tramvají!
Bližší informace rád poskytne Eda Zlatý
(tel: 9502 0880) nebo se s důvěrou obraťte
na generální konzulát ČR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,
Telefon: 03 9629 6196

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
Renovace kuchyně v ND je nyní v plném proudu
a její ukončení je plánováno kolem data 10.května.
Na úterní obědy, které z těchto důvodů byly
přerušeny, se tedy opět můžete těšit od 13.května.
Opravy stropu v dolním sále jsou již skončeny.
Před námi je ještě výměna koberce v horních
prostorách – jídelně. Tím snad pro tento rok uděláme
za renovacemi tečku :-)
Po odstoupení pana Karla Severy byla zvolena
novou koordinátorkou pro PAG (Planned Activity
Group) paní Růžena Bernášková. V této funkci jí
nadále bude pomáhat Eliška Batty. Výbor děkuje
panu Severovi a zároveň vítá paní Bernáškovou do
její nové funkce. Věříme, že i ostatní členové SMI jí
budou nápomocni.
Znovu připomínáme, že v ND je možné si půjčit
česká DVD. Poplatek je $5/DVD na dva týdny
+ vratná záloha $10. V nabídce je přes 100 titulů.
DVD si můžete půjčit pokaždé, když je ND otevřen
(úterní obědy, čtvrteční posezení penzistů, akce přes
víkend). Kontaktní osobou je starostka Markéta
a Mirek Jelínek.
První Sokolský Bleší trh se bude konat v neděli
11. května od 11 do 16 hod. v dolním sále. Přijďte se
podívat, ať už máte zájem o prodej nepotřebných
věcí či nákup za dobrou cenu. Zájemci o prodej
volejte Markétě.
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Z dění v ND
Velikonoce v Národním domě
Velikonoce pro děti v Národním domě
proběhly v sobotu 15.března 2008. Děti se seznámily s
českými velikonočními tradicemi tvořivou formou. Barvila
a zdobila se vajíčka, pak si děti vyrobily papírový košíček
a velikonoční přáníčko pro své blízké. Nakonec si sami
zasadili ozimo, které pokud poctivě každý den zalévali,
tak vyrostlo v pěknou travičku. Tou mohli ozdobit
velikonoční stůl. Na závěr byl vylosován výherce
velikonočního dárkového koše – paní Blanka. Jak vše
probíhalo a jak moc jsme děti zaujali, se můžete podívat
na www.sokolmelbourne.com.au – březnové novinky.

Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou
prací, finančně či jinak pomohli, děkujeme!
Výbor SMI

Westernová show s Janem Betlachem
„Od počátku mého působení na tomto
světě již padesátkrát vstoupilo slunce do
znamení Blíženců. Během tohoto období
jsem mnohé zažil, mnohé se naučil i pokazil.
Poznamenán knížkami Jaroslava Foglara, Eduarda
Štorcha, Karla Maye, Julia Werna, F.A. Elstnera a
E.T.Setona jsem se snažil vytvářet svět jejich hrdinů. Co
jsem se přitom naučil a zažil Vám chci nabídnoutT..“
Těmito slovy začala Western Show, která se konala v
pátek 4.dubna 2008 v Národním domě.
Jan Betlach, předposlední český kovboj, mistr České
republiky 2006 a nositel řady ocenění z domova i ze
světa v kovbojských disciplínách laso a bič, nám
předvedl vystoupení nazvané Lekce rodinné výchovy.
O co šlo? Nejdříve nám názorně ukázal, jak získat
partnerku, pak jak partnera vychovat, aby nečetl u jídla
noviny, nosil správné květiny (místo gerber rudé růže) a
uklidil stůl pro romantický večer. Ženu - partnerku
naopak, jak otevřít bičem pivo a naservírovat plnou
skleničku.
Večer byl plný pohody, zajímavých ukázek, povídání
i písniček od táborových ohňů. Pokud byste si vystoupení
Honzy chtěli zopakovat, máte možnost v Čechách na

4

Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

mistrovství republiky začátkem června nebo v Rýmařově
začátkem srpna. Pro přesné informace se podívejte na
www.betlach.cz. Se slovy „Svatba nebo funus, kam
přijdu, tam zdobím.“ se s námi Honza rozloučil a já
doufám, že pokud v budoucnu opět navštíví Melbourne,
tak jeho ohlušující práskání bičem opět v ND uslyšíme.

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
lidmi ve styku. Lituji, že jsem se s ním dříve nesetkal.
Dělila nás nejen polovička zeměkoule, ale i skoro dvě
generace. Předpokládám však, že mnozí z „mladých“
jej znají. A také doufám, že jeho návštěva tady nebyla
poslední.
Miloslav Hájek

Milena Petrová

Výzva starším krajanům

Ptáš se, jak mi dupou králící
O hudebně-zábavném programu Jana Vodňanského
a Daniela Dobiáše, který se uskutečnil v sobotu 12.dubna
2008 píši narychlo, abych stihnul uzávěrku časopisu. Já
a moje manželka Adéla, jsme měli to potěšení vzíti Jana
a jeho manželku do Ballaratu, protože chtěli vidět The
Stokade. Večer jsme jej a jeho pianistu posluchali v sále
Národního domu. Pro nás, a doufám, že i pro ostatní, to
byl nezapomenutelný večer. Škoda že sál nebyl nabitý,
jak by si zasloužil. Snad proto, že Jan nebyl dostatečně
představený předem. Jak recitace jeho básní a jeho
osobní filosofie, nutící posluchače přemýšlet, stály
za to tam býti, tak i jeho zpěv. Ten snad byl převýšen
pouze hlasem jeho pianisty, spoluzpěváka, jehož bas se
rovná nejlepším na světě.
Pro mne samotného, setkání s Janem znamená ještě
více. On byl členem těch, kteří v době komunistického
temna nutili lidi přemýšlet tím jediným možným
způsobem, humorem. Navíc se také aktivně zúčastnil
sametové revoluce, což by byla separátní kapitola jeho
života. A ještě ke všemu jsem se dozvěděl, že je ve
spojení se senátorem Mejstříkem, který jest jeden z těch,
kteří se nyní domáhají vyúčtování s komunismem.
Myslím si, že je pro nás prospěšné, zůstati s takovými

Milí krajané,
víme, že je pro vás někdy obtížné či zcela
nemožné přijet do Národního domu a zúčastnit se
některé z akcí, ať už to jsou úterní obědy,
čtvrteční posezení penzistů nebo jakákoliv akce
jiná. Rádi bychom se vás proto zeptali, pokud
máte někdo zájem přijet do Národního domu a
nemáte jak, zavolejte panu Hájkovi na tel.
03 9853 3771 nebo se obraťte na kteréhokoliv
člena výboru SMI. Pokusíme se najít někoho ve
vaší blízkosti a domluvit odvoz.
Těšíme se na setkání v ND

OPAL GALLERY
FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE AUSTRALIAN ARTWORK

TAX FREE
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
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Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: 47 Culgoa Crescent, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
Dopis velvyslance o novém rozdělení konzulárních obvodů
mezi velvyslanectví ČR v Canbeře a Generální konzulát ČR v Sydney
Vážení krajané,

dovolte mi, abych vás seznámil s důležitou změnou, která nastane 1. dubna 2008. Z rozhodnutí
Ministerstva zahraničních věcí ČR budou od tohoto data mezi velvyslanectvím ČR v Canbeře a generálním
konzulátem ČR v Sydney nově rozděleny konzulární obvody. Státy Victoria a Tasmánie přejdou tímto dnem zpět
do konzulární jurisdikce Generálního konzulátu ČR v Sydney; konzulární obvod velvyslanectví ČR v Canbeře tak
bude sestávat pouze z Australian Capital Territory (ACT).
V praxi to znamená, že velvyslanectví ČR v Canbeře bude zpracovávat veškeré konzulární žádosti
a podání (žádosti o vydání cestovních pasů, matričních dokumentů, dokladů o státním občanství, výpisů
z rejstříku trestů apod.) pouze občanů ACT; občané ostatních australských států a teritorií, Nového Zélandu
a států Pacifiku budou své žádosti řešit prostřednictvím Generálního konzulátu ČR v Sydney.
Honorární generální konzulát v Melbourne i nadále zůstává důležitým kontaktním místem pro vaše dotazy a
žádosti žadatelů ze států Victoria, stejně tak jako honorární konzuláty ČR v Adelaide pro žadatele z Jižní
Austrálie a Perthu pro občany Západní Austrálie.
Pracovníci velvyslanectví ČR v Canbeře i Generálního konzulátu ČR v Sydney jsou samozřejmě připraveni
vám s vašimi požadavky, dotazy a žádostmi pomoci.
Úřední hodiny konzulárního úseku velvyslanectví ČR v Canbeře jsou s platností od 1. dubna 2008 každou
středu od 9 do 12 hodin. V naléhavých případech je možno s pracovníky velvyslanectví schůzku dohodnout
i mimo tyto úřední hodiny (na telefonním čísle 02-6290 1386, faxovém čísle 02-6290 0006, případně
e-mailu canberra@embassy.mzv.cz). V případě potřeby se lze obrátit i na pracovníky GK Sydney
www.mzv.cz/sydney).
Doufám, že se nám s novým rozdělením konzulární působnosti podaří zajistit bezproblémové fungování obou
našich úřadů v Austrálii a vaše dotazy a žádosti budou vyřizovány k vaší plné spokojenosti.
S úctou
J.Chmiel, velvyslanec

Stránka místopředsedy
Miloslava (Slávka) Hájka
Jako místopředseda Sokola, navázal jsem styk
se členem dočasné komise Senátu České republiky pro
posouzení ústavnosti KSČM, senátorem Martinem
Mejstříkem, který od jeho příchodu do Senátu 2002
obnovil volání k vyrovnání se komunismu s jeho
minulostí. (Pamatujete si na zapomenutý Zákon
o protizákonnosti komunistického režimu? M.H.)
K Senátoru Mejstříkovi se připojili od 2002 senátor
Jaromír Štětina a později místopředseda Senátu Jiří

Liška. (Domnívám se, že M. Mejstřík je také
delegován do Evropskému Parlamentu. M.H.)
Mluví se opět o zákazu propagace komunismu
a nacismu. Byl sice přijat zákon o odškodnění obětí
okupace 1968, Senát schválil návrh senátorů
Mejstříka a Štětiny zákona o propagaci nacismu
a komunismu, ale Sněmovna to zamítla.
Dočasná komise pro posouzení ústavnosti KSČM,
jejíž předsedou je senátor Štětina a členem senátor
Mejstřík, bude předkládati brzo její závěrečnou
zprávu po dvouleté činnosti. Snad vzejde návrh na
rozpuštění KSČM. Byl přijat zákon o odškodnění
obětí okupace 1968 (nic pro oběti 1948 ?? M.H.)

Opticians & Optometrists
Slevy pro krajany
800 Glenhuntly Road
L & G Pergl
63 Pelham Street
Carlton 3053

Ph: 9663 6242
Mob: 0417 382 147
Fax: 9663 6842

Caulfield 3162

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

Web: www.danubetravel.com.au
E-mail: danubetravel@ihug.com.au

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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a zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů.
Více informací ke snahám postavit komunisty mimo
zákon, naleznete na strankách www.martinmejstrik.cz
nebo mejstrikm@senat.cz

Senátor Mejstřík se pokouší o to, v co jsme
beznadějně doufali po mnohé dlouhé roky. On a jeho
skupina si zasluhují nejenom naši vděčnost, ale také naši
pomoc. Já bych rád připomněl, že snaha by měla býti
zaměřená nejenom k následkům roku 1968, ale až do
roku 1948, kdy komunisti násilně převzali vládu,
s výsledkem mnohem více krve a násilí, než-li 1968.
A to jistě bude těžší, protože vina za 1968 může býti
přenesená na ruské okupanty, i když následky byly na
podnět českých komunistů.
1948 se jistě odehrál se souhlasem Moskvy, ale byl
organisovaný a provedený našimi, domácími lidmi, kteří
měli za cíl odstranit lidmi zvolenou vládu, jakýmkoliv
způsobem. Ne okupant, ale bratr bratra věznil a mučil,
s vědomím a pod kontrolou komunistů, kteří ještě nyní
drze vládnou. K jejich prospěchu, no oběti, a málo nás,
1948 svědků, zůstalo.
Myslím, že naší povinností zůstává nezapomínat, ale
nésti svědectví jako naši povinnost vůči těm, kteří již
nemohou.
Kdo se připojí ??
Miloslav (Slávek) Hájek
mhajek1@ bigpond.com

MUDr Alžběta Gazdíková
a MUDr Přemysl Kunz
si dovolují oznámit, že ordinují v novém
Medical and Dental Centre
490-524 Springvale Rd. Forest Hill 3131
Ph. 88041900
No appointments necessary,
Medicare bulk billing
Ordinace je otevřena 7 dnů v týdnu
Po-Pá 7.00-22.00 So-Ne 8.00-22.00

Maminkám ke
Svátku Matek
Máma je někdo, kdo se obětuje
trochu víc, než co je jen běžná lidská
povinnost. Jde o tu čtvrtku míle dál, třebaže je
nevyspalá, unavená, nemocná nebo rozladěná něčím
nepříjemným.
Ještě před sto lety se pralo na valše, pro maso se
chodilo hodinu pěšky, ráno bylo třeba podojit krávu,
zadělat na chleba, jít na pole. To byla moje bába.
Navíc si vždycky udělala čas večer na vyprávění. Při
devíti dětech nikdy nepospíchala, nikdy nezvyšovala
hlas a všechnu práci měla svým klidným rytmem
hotovou. Tak si ji pamatoval táta.
Moje máma už to měla lehčí. Na tři děti chodila
prát pradlena, i když stále ještě na valše. Máma měla
ale ruce celé červené od máchání. Nákupy - bylo-li
co koupit - nosila domů pěšky v síťovce, tašky
plastické nebyly. Do práce v knihárně jezdila
tramvají. I ona si vždycky pro nás čas udělala, ať už
večer nebo v neděli. Četlo se, zpívalo a doma bylo
to milé rodinné teploučko.
Ani dnešní mladá máma to nemá lehké. Poslat
děti pěšky do školy je riskantní, a tak musí nakládat
a vykládat tu svoji posádku a zvládnout ranní
i odpolední silniční špičku.
Totéž platí i o nákupu. Děti je třeba vzít všude
s sebou a už je nenechá hrát si někde venku na ulici
nebo v zahradě. Nebezpeční lidé číhají. Také rodinná
vydání se znásobila díky nárokům na značkové
výrobky, přenosné počítače a hry, sportovní potřeby,
samostatné ložnice a kvalitní zařízení. To vše tvoří
stres. Rodina je vytížena starostmi o to vše, ale
máma má svou všelidskou povinnost dostat se nad
věc a hlídat svůj i dětský vnitřní klid.
Proto přeji našim současným maminkám hlavně tu
přemíru dobrých nervů, neutuchající a stále
vyrovnanou náladu a štěstí, aby svoje roztomilé
ratolesti úspěšně převedly přes všechna úskalí
dětství a mládí až do dospělosti.
Těm starším maminkám - babičkám - přeji hodně
zasloužené pohody a radosti z vyvedených dětí
i pravnoučat a aby si ještě dlouhá léta svou rodinku
ve zdraví užívaly.
Vlasta Šustková

Diamond Plating Co. Pty. Ltd.
Manufacturers of
Precision Industrial Diamond Tools.

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

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.

Několik slov Petra Rady
Po vystoupení Marty Kubišové
vyslovili někteří krajané podiv nad
skutečností, že zpěvačka Kubišová
se ani slovem nezmínila o autoru
písně, se kterou se navrátila k
dalšímu veřejnému vystupování.
Učiníme tak proto my a vzpomeneme si na Petra jeho
vlastními slovy, která otiskl jako otevřený dopis na
obálce sbírky písní nazvané „Žít jako strom“.
Moji nejdražší rodáci!
Téměř dvacet let jsem psal slova k písničkám a
tohle je tečka za tím vším. Není to tečka tak úplně
podle mých představ. Přál bych sobě i vám, aby zde
byly i písně, kterým nebylo přáno vyjít na deskách a
víc těch, kvůli kterým jsem míval v minulosti potíže. A
když už se zmiňuji o potížích, využiju této příležitosti,
abych
si dodatečně postěžoval, že psaní textu je nevděčná
práce. Ať se textař snaží jak se snaží, výsledek, to jest
nahraná píseň, málokdy splňuje jeho představy.
Skladatel, aranžér, dirigent, ba i zpěvák, berou text
jako nutné zlo a jako s takovým s ním zacházejí.
A posluchač? Když už si vůbec všimne, že některá
písnička má pěkný text, pak je určitě přesvědčen, že
si to tak vymyslel jeho obdivovaný zpěvák. Když jsem
kdysi před lety, při prvním setkání s mou-tehdy teprve
budoucí-ženou na sebe prozradil, že jsem
profesionální textař, velice se podivila, že něco
takového vůbec existuje. Naštěstí jsem svou existenci
mohl dokázat i řadou scénářů a libret, takže mne vzala
na vědomí. Je z učitelské rodiny a tak se rozhodla mne
vycepovat. Časem jí ke mně přibyly ještě děti a stromy
na zahradě. Rozdělila svou péči mezi nás, ale jednou
si posteskla, že opravdovou vděčnost ji osvědčují
jenom ty stromy. Tak jsem se rozhodl žít jako strom. A
protože nelze být stromem tam, kde byl člověk dvacet
let textařem, vymyslel jsem si Austrálii. Má nedůsledně
praktická a důsledně pesimistická žena vetovala můj
návrh prohlášením, že český textař v Austrálii na tom
bude stejně jako český ministr, který by se odhodlal k
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témuž. Jinými slovy, že si už nezaministruje. Já, který
jsem si odvykl vidět věci v optimistickém osvětlení,
jsem zajásal, že konečně tedy na tom budeme stejně
jako ministrova rodina, která by se odhodlala k témuž.
Tento argument by mi asi neprošel, ale předkládal
jsem další a další, tak, jak mi je nahrával každodenní
život v Praze, až konečně v létě 77 souhlasila moje
logicky nedůsledná paní s přestěhováním do
Austrálie. Žiji tedy v té pozdě objevené zemi,
zapouštím kořeny a začínám být i mírně cítit po
eukalyptech. A vydávám album (Žít jako strom), které
držíte v rukách.
Prozradím-li vám, že jsem psával více než sto
písní ročně, pak se vám asi bude zdát těchto
třiadvacet i jako ukázka málo. I mně to tak připadá.
Zvláště ve chvílích smutku, kterému se neubrání ani
stromy. Nu, což, víc už těch písní nebude. Ostatně,
střízlivě vzato, užil jsem si za ta léta písniček víc než
dost. Toto album na rozloučenou vám předkládám
s přáním, aby vás potěšilo, připomnělo cosi
nezapomenutelného a uvědomilo, že i v dobách, kdy
jsem ještě nebyl s vámi, byl jsem už váš, Petr Rada.
Po odchodu Franty Váni do důchodu, Petr Rada
odejel z Melbourne do Sydney, kde vydával krajanské
noviny Hlasy. Po pádu totalitního režimu
v Československu se pak vrátil do své staré vlasti.
Petr Rada byl skutečný talent, bude nám moc scházet
a jeho písničkami si ho budeme připomínat,
tak jak si to on sám přál.
Bob Mašín

Vyučujeme hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.
Používáme moderní australské a americké školy.
Metodika vychází z postupů užívaných na nejlepších
hudebních školách v Praze.
Podle vašeho přání připravíme žáky na zkoušky A.M.E.B.
Můžeme také hrát
české písně a skladby.

Marie Baumová,

Bohemian Day Spa
Provádíme kosmetiku, masáže,
bahenní zábaly a parafín, horké
kameny, pedikůru a manikůru.
274 Inkerman street
St Kilda East 3183
Telefon:- 95278191 nebo 0407887140

CESTUJTE

292 B Huntingdale Road, Huntingdale 3166
Tel: 03 9544 8999, 03 9544 1911
Mobile: 0413 499 321
Email:- eva@bohemiatravel.com

Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
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Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

Snímky s asistencí policie
Veselý příběh přímo z Melbourne nám
zaslala spisovatelka a cestovatelka
Marta Pelikánová
Při cestě z knihovny jsem v nedalekém parku fotila západ
slunce nad Melbourne. Úúúúžasný výhled.
A v noci to musí být ještě aspoň o dvě ú úžasnější. Pro mě
není od myšlenky daleko k činu, večer jsem popadla stativ
a foťák a valila na vyhlídnutou lokalitu. Záhy se dostavil
problém. Od Bráchy mám takový ministativ, vysoký asi 15
cenťáků a je vždy nutno jej na něco postavit. Vždy taky bylo
na co. Ne tak v tomhle parku. Pár laviček tam stálo, ale stálo
tak blbě, že ve výhledu vadilo dětské hřiště, veřejné záchodky
a jiné nefotogenické blbosti. Odpaďáky jsem neobjevila a
zkrátka vůbec nic vhodného. Nezbývalo než sklonit hlavu i tělo
a vzít zavděk betonovým chodníčkem. Moje činnost tedy
představovala vždy položit foťák na pevnou plochu a abych
viděla na displeji, co vůbec fotím, musela jsem si k němu
lehnout. No, bylo sucho, nemrzlo, na sobě jsem měla staré
rifle, nou problém.
V jednu chvíli jsem zahlédla paní se psem, jak jde směrem
ke mně, a pak se otáčí a vrací. Myslela jsem si: „Je hodná,
nechce mi kazit záběr,“ a dál jsem pokračovala ve svých
prostocvicích leh - vztyk. Noční fotky jsou těžký, protože se
špatně odhaduje, co vlastně vyfotíte. Takže to znamená
pokaždé vstát a zkontrolovat výsledek (chvála digitálu) a zase
provést další pokus a doufat, že ta věž tam tentokrát bude i se
špičkou nebo že ta blbá větev tam naopak nebude a není
třeba ji uřezat. Asi po deseti minutách jsem viděla přijíždět
policejní auto. Inu, napadlo mě, že by se mi modrý maják do
záběru vcelku hodil a i tak hříšná myšlenka se v mém mozku
zrodila, co kdybych pány policajty poprosila. To by byl efekt
lepší než to ruské kolo, které jsem nasnímala v noci u řeky.
Jenže když jsem zpozorovala, že vystoupivší uniformy
zamířily ke mně, od myšlenky jsem okamžitě upustila. Dva
vcelku pohlední, na Australany výjimečně pohlední mladíci
ke mně přistoupili. Každý z jedné strany a každý měl ruku na
pouzdru s kvérem. Otázali se, co tam dělám. Na pochopení
otázky moje angličtina stačila, na odpověď už ne i proto, že mi
hrůzou selhal hlas. Ukázala jsem na foťák, pak na stativ, pak
jsem názorně předvedla svoji tělocvičnou sestavu a nakonec
nafocené snímky (chvála digitálu podruhé a nastotisíckrát).
Chlapi sundali ruce z pouzder svých mašinganů, začali
se plácat do stehen a chechtali se tak, že possumové padali
se stromů. Mezi záchvaty mi vyprávěli, jak jim volala nějaká
ženská, která tady chodí venčit psa, že je v parku někdo tak
zhulenej, že nemůže stát na nohách, vždycky se postaví
a zase spadne. Smála jsem se taky, ale docela křečovitě.

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES

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

IVO NOVAK
8 Webster St., Dandenong
Tel: 9791 9994
MOBILE: 0407 369 211

Uniformovaní fešáci mi popřáli hezký večer a řekli, ať klidně
fotím dál. To už se mi rozvázal hrůzou zauzlovaný jazyk,
a odpovídám, že mi tak šejkrujou ruce, že bych mohla leda tak
solit polívku. Smáli se ještě cestou k autu, do kterého vzápětí
usedli a odjeli stíhat další zločince.
Já jsem byla za prožitý děs odměněna ještě fotkou
possuma, který seděl na větvi jako přikovaný. Asi taky v němé
hrůze před muži zákona. Když jsem blejskala do koruny stromu,
doufala jsem, že mě místní policie už zná dostatečně dobře
a nebudou si myslet, že hodlám sestřelit letadlo.
Připomnělo mi to zážitek ondy z města. Chtěla jsem vyfotit
starý hotel, ale potřebovala jsem něco v popředí.
A jediné použitelné popředí byly stromy na zahradě parlamentu.
No přečetla jsem si ceduli, že se tam nemá chodit. Natolik
anglicky umím a navíc to tam mají pro negramoty a blbce
nakreslené. Ale co bych pro záběr neudělala. Hrdinně jsem
vstoupila do zahrady a fotila přes větve krásné průčelí starého
hotelu Windsor. Na periferní vidění jsem za sebou zpozorovala
dva hromotluky v černých uniformách, ale stále statečná jsem
dofotila. Teprve potom jsem se otočila a teprve potom mě
veškerá hrdinnost přešla. Ovšem hromotlucká ochranka ke mně
přistoupila s úsměvem, sdělili mi to, co jsem si už dávno
předtím přečetla na bráně, a zeptali se, jestli mám všechno
vyfocené nebo ještě budu pokračovat. Kdybych řekla, že chci
ještě fotit, nechali by mě a jen by mi dělali stín. Jenže to už
jsem měla v kalhotách, srazila jsem paty a s úsměvem
vysvětlila, že mám úplně všechno vyfocené a děkuji za
asistenci. A oni mě s úsměvem doprovodili k východu a popřáli,
ať se mi v Austrálii líbí.
A vo tom to tady je. Lidi jsou lidi. I když na sobě mají
uniformu a kolťák za pasem.

Oznámení o bohoslužbách 2008
na Šumavě
Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,
tj. 1. června, 6. červenceS.. od 11.00 hodin
Po mši následuje malé občerstvení.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Adresa:
Locks Way, Belgrave South (MEL 84:J),tel.:9754 5159

Advokátní kancelář

COOL ZONE

M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 3000
Fax 03 9629 1311
Tel: 03 9629 6196

REFRIGERATIO 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 zváni

Za kulturou
Film, se kterým bychom vás rádi seznámili, byl uveden
do kin v ČR koncem ledna s názory, které reflektují
pohledy lidí na bývalého prezidenta Václava Havla.

Třináct let s Václavem Havlem
Za měsíc uvedou kina odvážný i zábavný dokument
o prvním českém prezidentovi
Proč zrovna já mám být společenským vzorem!
Od roku 1990 měl režisér Pavel Koutecký od Václava Havla
povolení přijet za ním prakticky kdykoliv s kamerou a štábem.
Prezident si to podmínil jediným slibem: materiál smí být
zveřejněn až po skončení jeho funkčního období. Koutecký se
chystal svou třináctiletou práci uspořádat, ale materiál mu
vzdoroval a fungoval stejně jako život sám: co se zdálo být
důležité v době natáčení, to bylo s odstupem nicotné,
a naopak náhodné situace dostaly časem osudový význam.
Bylo tu pětačtyřicet hodin filmu. Co s ním?
Sestříhat ho pro Čechy, kteří ocení pozadí domácí politické
scény? Anebo pro cizince, jimž jsou jména jako Lux, Kalvoda
a Zeman úplně jedno a chtějí vidět Havla jako světovou
osobnost? V zimě 2005 promítal Pavel Koutecký pro známé
čtyřicetiminutovou ukázku z chystaného filmu Občan VH. Kladl
si spoustu otázek, ale odpovědi na ně už nenašel. Zemřel
tragicky následující jaro.
Jeho producentka Jarmila Poláková poté požádala
Miroslava a Toničku Jankovy, aby projekt dokončili. Oba
nejdříve odmítli. Do roku 1995 žili hlavně v USA, českou
politiku neznali a havlovský kult je v podstatě minul. Jankovy
imaginativní filmy navíc nevyprávějí o slavných lidech,
ale naopak o „těch dole“: o dětech, postižených, Romech.
Nakonec ale Jankovi nabídku přijali.
Výsledek, který se do kin dostane za měsíc, ukazuje, že
všechny nevýhody se obrátily ve výhodu. Jankovi nebyli
zatížení vzpomínkami na natáčení, mohli tedy s materiálem
zacházet svobodněji než autor sám a film Občan Havel je díky
tomu pro každého. Dá se při něm slzet dojetím nebo žasnout
nad tím, jak se Česko za patnáct let změnilo. Je možné se
srdečně smát „havlovským“ situacím, divit se, co udělá třináct
let s lidskou tváří, anebo se rozčílit nad tím, co všechno by
prezident nikdy dělat neměl.
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Sága ze zákulisí
„Je ta restaurace La Provence vážně dobrá?“ ptá se Havla
kytarista Rolling Stones Ron Wood a Mike Jagger visí hlavě
státu na rtech. „Určitě. Byl jsem tam nedávno se španělským
králem,“ odpovídá Havel. Jankova koncepce se opírá právě
o podobné neplánované děje v pozadí a v zákulisí. Historické
události z let 1993–2002 jsou tu jako pilíře, které beze slova
komentáře nebo titulku podpírají konstrukci složenou z náhodně
zachycených situací. Neodolatelná je scénka, v níž se Václav
Klaus snaží proniknout do Reduty, kde prezident Clinton hraje
na saxofon. „Řekl jsem si, že na Klause budu jako on na mě.
Já ho do té Reduty schválně nepozval,“ sdělí Havel poradcům.
Pak se zamyslí a dodá: „Možná ho ale nakonec pozvu.“
V následující sekvenci natahuje Václav Klaus v Redutě krk,
aby ho kamera zachytila co nejlépe.
Cenné a smutné svědectví doby představuje záznam
jednání s Milošem Zemanem, který po volbách v roce 1996
přichází k Havlovi opilý svým volebním vítězstvím
a becherovkou. Jedna z nejsilnějších scén se pak dotýká smrti
Olgy Havlové. Vdovec pozoruje z okna Hradu lidi, kteří
přinášejí na rakev jeho ženy květiny. Kamera ho zabírá zezadu,
Havel mlčí a v jeho postoji a pohledu je němý a skoro zvířecí
stesk a smutek.
Asi nejdiskutovanější scénou bude prezidentovo rozčilení
nad kritiky jeho rozhodnutí prodat Lucernu firmě Chemapol.
„Je to firma jako každá jiná, nestojí před soudem a všichni
denně používají její výrobky,“ hájí svůj obchod s podnikem,
jehož krach později zablokoval rekonstrukci paláce
vystavěného jeho otcem. „Já podle nich nemám právo udělat to
co oni, a to jen proto, že si do mě lidi projektují špatné
svědomí.“ Havel si neuvědomuje, že na něj mnozí kladou vyšší
morální nároky než sami na sebe a že to nutně nesouvisí se
špatným svědomím, ale s prostou potřebou společenského
vzoru. Otravuje ho, že tím vzorem musí být právě on, a dětsky
se přitom vzteká. I z toho důvodu je důležité, že Havel dovolil
tohle riskantní natáčení: protože je autentický. Je jen málo
osobností, které utáhnou dvouhodinový film, aniž by ukolébaly
diváky k spánku.

Nahoře, přestože dole
Do uvedení snímku Občan Havel do kin zbývá ještě více
než měsíc. Ale už hned po první novinářské projekci ho začaly
být plné noviny. Není tedy Havlova popularita až přehnaná?
Ve skutečnosti vůbec. Jeho charisma totiž v lidech někdy

Ukážeme Pavel
divákům
různé
Prahy ze čtyř odlišných
a čtyři
Hana
Homolkovi
úhlů. Na ty další by jeden večer nestačil. Michl zplodil
v próze romantický skript pro mladou studentku,
milující poezii a s dojatým povzdechem vzpomínající
na první políbení na lavičce Petřínské stráně.
Mladičká Helena Talacková Michlův text nejen
dokonale a věrohodně interpretovala, ale tu a tam
i vylepšila, zromantičtěla. Milovníci hudby, divadel
a pražského kulturního života si přišli na své, když je
Prahou prováděla podle Michlova skriptu mladá
herečka Dagmar Foukalová. Zavzpomínala
na hudební Pražská jara, prošla předúnorovým
repertoárem pražských divadel a divadélek,
od Národního až po Osvobozené, a povzdychla si
nakonec, jak tady postrádá kulturní život Prahy.
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

uvolňuje podvědomé duševní procesy. Jedním z nich je
obranná reakce typu: „Přece se z něj nezblázníme, nemá
u nás protekci.“ Právě to vedlo k tomu, že pro film dotočený
roku 2002 Pavel Koutecký následující tři roky marně sháněl
finance na postprodukci.
Nakonec ho koprodukuje komerční Nova, protože
veřejnoprávní ČT ho odmítla. Podobně jako Havlovu hru
Odcházení odmítlo Národní divadlo, protože mu Havel chtěl
„vnutit“ vlastní herce. Je to přitom moc dobrá hra a moc dobrý
film. Naše vrcholné kulturní instituce se tudíž hlásí přesně
k tomu ubohému čecháčkovství, na které byl Havel vždycky
alergický.
Dnes je soukromá osoba a může mu to být celkem jedno.
Jeho diváky by ale tenhle havlovsky ironický paradox měl
zajímat.

Tereza Brdečková - Autorka je spisovatelka
a scenáristka.
Zdroj: Respekt 51 / 2007

5. dubna 2008 nás opustila po dlouhé nemoci,
ve věku 84 let, paní ANNA GRAFOVÁ.
Anička byla zakládající členkou Sokola a jedna
z poctivých pracovnic, která mnoho let v začátcích
Sokola nezišťně pracovala a pomáhala všude, kde
bylo potřeba. Anička byla též členkou Českého
Ochotnického Divadla v Melbourne,
kde vždy pomáhala se stejným elánem.
Její humor a statečnost nám budou scházet
na čtvrtečních setkáních penzistů.
Aničko, zůstaneš navždy v našich srdcích,
nikdy nezapomeneme.
Penzistický kroužek a výbor Sokola

Dne 30.03.2008 zemřela paní
THEA KIMLOVÁ,
zasloužilá členka Českého Ochotnického
Divadla v Melbourne
Nechť odpočívá v pokoji

Česká škola pro děti, tentokrát s pohádkami,
začala v sobotu 26.4.2008 a bude probíhat vždy
od 16.00 hodin v St. Matthew´s Church
(na rohu Park Rd. / Nepean Hwy), Cheltenham.
Je určena dětem od 5 - 10 let bez znalosti
i se znalostí češtiny.
Cena $5/dítě
Vyučuje Vlasta Šustková (mob. 0408 088 167)
a Lada Mořická (mob. 0434 907 594)
Program :
26.4. - Zvířátka a liška - téma Velikonoce, jarní zvířátka
3.5. - Perníková chaloupka - téma příroda kolem nás
10.5. - Maminka, zvířecí mláďátka
17.5. - Červená karkulka - téma barvy a čísla
24.5. - Tábornická škola - vzpomínáme na tábor,
příprava na Tábornické odpoledne

31.5. - Tábornické odpoledne a večer

Hotel CORO NET- nově otevřený hotel
Marie Cibulkové 8, 140 00 - Prague 4, Czech Republic

V centru Prahy ( Vyšehrad)
1.5 km na Václavské nám., 2 stanice metrem.
5ti  ubytování ve 4
 hotelu
za 3
 ceny
pro krajany z Austrálie ( od AU$ 95/noc)
Phone: +420 244 016 810 Fax: +420 244 016 820
reservation@coronet.cz; www.coronet.cz

LEARN TO MASSAGE NAUČTE SE MASÁŽ

Bohemia Cakes - A Taste of Europe

DISCOVER A NEW CAREER
or just learn a new skill

342 Highett Road Highett Tel.:9553 6775
Navštivte naši cukrárnu v Highett.
Vyrábíme vysoce kvalitní pečivo, zákusky a páje.
Příjemná obsluha a výborná káva nezklamou Vaše
očekávání. Používáme jen nejlepší suroviny.
Nepoužíváme ve výrobě žádná umělá barviva
ani polotovary.
Otevřeno od úterý do neděle 8am - 5.30pm
Na Vaši návštěvu se těší Milan, Martin, Howard,
Katka, Hanka, Mirka a Sabrina.
S tímto vystřiženým kupónem dostanete 10% slevu.
Platí do 1.září 2008

Come and try our 21hour Certified Course
(Accepted by M.A.A.)
Learn basic techniques - Relaxation, Swedish, Indian Head
Massage
Learn how to reduce stress, treating tension and muscular pain

WHERE - Sandybeach Centre, 2 Sims Street, Sandringham
Holmesglen Chadstone Campus,
Holmesglen Moorabbin Campus

www.learntomassage.com.au
or phone ALENA 9584 2248

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dům
otevřen. Více než 5000 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!

Million Puppet Project aneb
„Děkuji for Puppet Making Workshop“
Roztomilý email od Maki Honda mě velice potěšil,
protože paní Maki byla jedna ze zúčastněných na
Million Puppet Projectu, který jsem organizovala
v Sokole Melbourne. Výroby jednoduchých loutek na
světový loutkový festival UNIMA 2008, největší na jižní
polokouli, který probíhal v Perthu se zúčastnilo mnoho
různých komunit, škol, jednotlivců i zemí z celého světa.
Rozhodla jsem se, že na festival v Perthu, kde jsme
představily Rusalku s Evou Sittovou, přispěji i s výrobou
loutek. Kerry Ann Gaia, se kterou jsme hrály Rusalku
a pomáhaly při výrobě loutek na Family Festivalu v
Adelaidě (součást Adelaide Fringe Festivalu) se výroby
loutek v Sokole zúčastnila i s manželem a dětmi.
Nechyběla ani kulturní hudební múza kumunity
v Melbourne, paní Ivana Šnaidrová, se kterou často
spolupracuji a, která přispěla loutkou modrého
jednorožce. Lucie Klimtová vytvořila velice originální
loutku malé dívenky, Harumi Takahashi vyrobila
veselou loutku Neda Kellyho a Maki Honda loutku
svého manžela - muzikanta, kterého ráda poslala do
Perthu, jak si můžete přečíst v emailu. Já jsem přispěla
loutkami tradičního českého čerta a Vodníka. Více
informací o festivalu v Perthu si můžete najít na
www.millionpuppets.com nebo www.unima2008.com.
Několik loutek vyrobených v Sokole Melbourne se mi
podařilo na výstavě mezi ostatními 18 000 loutkami
najít. Doufám, že se brzy do milého Sokola Melbourne
zase vrátím s výrobou tradičních českých loutek.
Lenka Muchová
Dobrý den Lenka,
Děkuji for Puppet Making Workshop. This is Maki who
attended your workshop in Melbourne last Sunday (and
happily sent her husband to Perth). Thank you very
much for having organising such a great occasion 6 hours went so quickly and I was so focusing on what I
was doing there. After leaving Sokol Melbourne, Harumi
and I were talking about your workshop and wondering
when we were absorbed in making something last time
(probably when we were at primary, that was
he conclusion we finally made).
As I said earlier, I am obsessed with Czech puppets.
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I fell in love with a Czech puppet 4 years ago and was
about to buy it. However, I thought I should go to Czech
Republic first to see what's available out there.
Unfortunately, I didn't fall in love with any of them when
visiting Prague last year (maybe looked around too
obvious areas), but I managed to find "Prospero"
bookstore in Staré Město, so now my bookshelf is
well-stocked with puppet books! Anyway, I really hope
your workshop will happen in Melbourne very soon.
Ahoj!
(I really should get back to my Czech study, seriously...)
Maki Honda je Japonka, která navštěvovala kurz čj
pro začátečníky v ND minulý rok. Fotky z akce si můžete
prohlédnout na www.sokolmelbourne.com.au – květnové
novinky.

Tábornická Zábava
V sobotu 31. května
Zveme všechny účastníky tábora na každoroční
tábornickou zábavu. Program pro děti začíná
v 16.00 hod.
Taneční zábava pro dospělé se Studiem 4
je od 20.00 hod
Večeře se podává od 19.00 hod
(pro účastníky tábora dříve).
Rezervace na tel. 9807 2326

VÁŽENÍ ČTENÁŘI KVARTU
Laskavě odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem :
ŠEK MUSÍ BÝT ADRESOVÁN NA: SOKOL MELBOURNE INC.
Sokolský list: $........................
Národní dům: $........................
Členské příspěvky: $.....................
Změna adresy: Opravte prosím adresu na zadní straně

PROGRAM NA MĚSÍC KVĚTEN 2008
Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au
KAŽDÉ
ÚTERÝ

OBĚDY

Cena $15

12:00

Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

KAŽDÝ
ČTVRTEK

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti

12:00

Pátek
9. května

Kino – Limonádový Joe

19:30

Neděle
11. května

Svátek Matek
Slavnostní oběd
Bleší trh od 11.00 hod.

Neděle
11. května

Argentine Tango

Sobota
17. května

Sorelli - Frock
Jazz Music

Večeře od 18.00 hod.

12:00
Cena $15

19:00

Lekce od 17.30 hod.
Social dancing od 19.00 hod.

Cena $10

20:30
Cena $20/18

Rezervace tel. 0425 835 705
Neděle
18. května

Sorelli – George Smilovici
Comedy Show

17:30
Cena $20

Rezervace tel. 0425 835 705
Sobota
31. května

Studio 4 - Tábornická Zábava
Večeře od 19.00 hod.
Rezervace tel. 9807 2326

Vstup + večeře $25

16:00
20:00

Svátek Matek - Slavnostní oběd

v neděli 11. května od 12.00 hod, cena $15
Polévka, řízek a salát, káva a věnečky.
Máte-li zájem koupit si věnečky i domů, prosíme, objednejte si je předem.
Rezervace míst a věnečků na tel. 9807 2326
Prozatímní redakce Kvartu - Výbor SMI, Grafická úprava - Lucie Jones
email adresa - kvart@sokolmelbourne.com.au
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