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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Ze stolu výboru
Přestože celý květen stále ještě
probíhaly dokončovací práce
na renovaci kuchyně, na provoz
Sokola to mělo malý vliv a pravidelné sokolské akce
jsou opět v plném proudu.
Výbor SMI obdržel závěrečnou zprávu OHS
týkající se vybavení a provozu Národního domu.
Výbor se v současné době zabývá bezpečnostními
problémy, které vyžadují nápravu, např. vypracování
postupu při evakuaci, instalování světelných označení
východu, plánování pravidelných auditů ohledně
bezpečnosti práce a provozu, dále pak zorganizování
manuálu k zaškolení nových pomocníků. Vaše pomoc
je velmi vítána a proto prosíme ty, kteří by byli ochotni
pomoci, aby kontaktovali kteréhokoli člena výboru.
City of Melbourne nám letos znovu nabízí zdarma
vstupenky na divadelní představení. Konkrétně
na 16.července „Follies“ a 20.srpna „Damn Yankies“.
Vstupenky jsou vyhrazeny členům SMI nad 55 let.
Zájemci, prosíme, kontaktujte Markétu Lyell nebo
Elišku Batty.
Další připravovanou akcí ND, na kterou bychom vás
rádi upozornili s časovým předstihem, jsou každoroční
vepřové hody, které se budou konat v neděli
17.srpna 2008 od 12 hodin.

Z dění v ND
Renovace kuchyně dokončena
Renovace kuchyně byla zdárně
dokončena a blýská se novotou.
Všechny kuchyňské linky a stěny kolem
nich jsou z nerezu, fialová barva rámů
byla sladěna s moderní kuchyní do šeda.
Však sami můžete nejlépe posoudit. Modernizaci
nejvíce ocení kuchaři. Kuchyně je nyní i více funkční,
byl vytvořen jeden nový vchod, tedy jedním dovnitř
a druhým ven. (Prosíme pomocníky, aby nehráli
na honěnou.)
Proč ale tato finančně náročná renovace? Hlavním
podnětem byl požadavek City of Melbourne
(Department Health Services) mít zvlášť umyvadlo
na ruce, přípravu zeleniny a mytí nádobí. Vyměněny
byly i spotřebiče, t.j. plynový sporák, lednice a mrazák.
Výbor Sokola Melbourne Inc. tímto děkuje všem,
kteří se na renovaci kuchyně v Národním domě jakoliv
angažovali.
Kuchařům přejeme příjemné vaření a všem hostům
dobré chutnání.
Poznámka: konečné vyúčtování nebylo do uzávěrky
Kvartu ještě zpracováno.

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

DOMOV
- 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

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

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
Tábornická zábava
Tábořím, táboříš, táboříme na zábavě.
Tábořili jsme v Národním domě.
V sobotu 31. května odpoledne se sešlo
několik dětí s rodiči na odpolední hru. Nic nevadilo,
že nás bylo míň. Děti sbíraly písmenka na deseti
stanovištích, kde zápolily s českými výrazy u ovoce,
zeleniny, věcí na táboře, jídelníčku, při házení na cíl,
písničkách, prolézání myší dírou. Ale všem se nakonec
podařilo vyluštit rébus - „česká škola“. Poděkování patří
pí Janě Š. za pomoc při přípravě hry.
Po večeři nachystané pí Alenou Špirochovou jsme
sešli dolů do sálu, kde již čekal pravý – i když nepravý
– oheň. Zářil, plápolal a přímo sálal. Pak jsme si
zazpívali Červená se line záře a ohřáli si dlaně.
Potom už se zpívala jedna písnička za druhou a k tomu
i tanečky a básnička Ententyky. Na harmoniku nás
doprovázel pan M. Hubálek. Rodičům i hostům
se vystoupení líbilo, a tak dětem zatleskali. Pomohli jim
taky, když se učila dětská hra - Zajíček v své jamce.
Na závěr si všichni účinkující vybrali z košíku sladkou
odměnu.
Po našem programu hrál celý večer dospělým
hostům malý orchester Vindy Olšiny se zpěvačkou
Kristyn. Tombolu jako obvykle vedla Alena K. A u baru
obsluhovala Markéta L. Návštěva byla dobrá a všichni
se dobře bavili.
Malý dovětek:
Žák české školy Sebastian si přivezl kamaráda
Fletchera. Chlapec nikdy nemluvil česky. Za toto
odpoledne (tj.od 3 do 7 hodin) říkal krásně: „děkuji,
prosím, jedna-dvě-tři-čtyř“, naučil se celou říkanku
Zajíček a zpíval s námi i ostatní písničky.
Co tomu říkáte? Proto prosím rodiče: Zkuste mluvit
na své děti alespoň půl hodiny denně pouze česky
a opakujte několik jednoduchých slov. Budete
překvapeni, kolik si toho zapamatují. Chce to mluvit
pomaleji a dát dětem čas opakovat hlavní slova po vás.
Zdá se to z počátku namáhavé, ale stojí to za trochu
té snahy. Až budou děti větší, poděkují vám, že jste je
obdařili druhým a navíc vaším rodným jazykem.
Že nevíte která slova? Stačí použít ta, která si děti
přinesou ze školy nebo jen z běžné domácí mluvy.
Naše česká školička je dobrý pomocník, ale opakování
po zbytek týdne a hlavně vědomosti vašich dětí
pro budoucnost jsou ve vašich rukou. A pro ty váhavé využijte příležitosti výuky češtiny.
Mnoho mladých lidí chodilo na pravidelné vyučování
v letech osmdesátých, kdy se učilo v pátek večer
ve třech třídách pro 40 dětí po čtyři roky ve složení
učitelů: pí L. Jahůdková, p. V. Otto a V. Šustková. Tito
jejich odchovanci se pak velmi dobře uplatnili v mnoha
klíčových oborech v České republice po roku 1989,
protože měli česko–anglickou znalost jazyka. A takoví
jsou zapotřebí dnes i v budoucnosti.
Český jazyk je těžký, ale krásný. Pomozte doma
rozvíjet ve vašich dětech jejich znalost a vědomí
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použitelnosti češtiny. Trpělivě je vracejte při rozhovoru
po anglické odpovědi ještě k odpovědi české. Věřte,
že to stojí za to. Děti mých přátel i moje jsou nám dnes
ve svých třiceti a více letech za to vděčny. I vy se toho
můžete dožít.
Vaše Vlasta Šustková

Program učiva dětské školičky na červenec :
5.7.
12.7.
19.7.
26.7.

Budulínek
Hrnečku vař
Domku, domečku
Věci v domě

Čeština pro mírně pokročilé – 10 lekcí
Začínáme:
16. 06. 2008 v 19,00 hod. v Národním domě,
497 Queensberry Street, North Melbourne
Vyučuje: Zuzana Vasitch
(kurzy pro začátečníky i velmi pokročilé)
Telefon: 0413 032 366
Email: zuzana.vasitch@sokolmelbourne.com.au

Czech for Intermediate
(Beginners Level 2) - 10 Sessions
Further introduction course for people
interested in Czech language.
Starts:
16. 06. 2008 at 7 pm
in National House of Czechs and Slovaks
located at 497 Queensberry St., North Melbourne
Teacher: Zuzana Vasitch
(other classes and locations available)
Tel.:0413 032 366
Email: zuzana.vasitch@sokolmelbourne.com.au

Horák Frankovich Rose & Cross
Lawyers & Notarys’
Jan A A Horák
Barrister Solicitor & Notary Public
Litigation, Criminal Law, Family Law,
All Court Work, All International Documents
Czech, Russian, English spoken
Urgent Criminal matters 24 hours service.
1038, C Dandenong Rd Carnegie, Victoria 3163
Tel: 9571 8760, Fax: 9571 6993,
Mob: 0419 223 210, Email: jhorak@hotkey.net.au
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Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

Stránka místopředsedy
Miloslava (Slávka) Hájka
Ohledně asociace Sokol Melbourne Inc.
Myslím, že je na čase, abychom se společně
zamysleli a vážně si promluvili o problémech, týkajících
se nejen našeho Sokolského domu, ale i naší české
společnosti v Melbourne. A také o událostech
v minulém roce, vrcholících v nových volbách výboru.
Je zřejmé, že to vyústilo v dosud nevyjasněnou
a nevyřešenou situaci pro celou naši obec.
Od počátku Sokolské organisace v Melbourne jsem
svědek a činný účastník jejího vývoje, i když během
posledních deseti let jsem to sledoval buď z
Queenslandu a nebo při návštěvách MLB.
Jak z blízka, tak z dálky, mohl jsem pozorovati a hlavně
aktivně se zúčastniti, již od roku 1951, různých událostí
v Melbourne. Proto se domnívám, že se mohu
oprávněně vyjádřiti k následujícímu předmětu, který
udělal na mne největší dojem - změna povahy naší
společnosti v Melbourne. Nikdy nezapomenu
na posměch a bučení skupiny přítomných na valné
hromadě minulý rok, když jsem řekl, že bychom se měli
k sobě chovat jako bratři a sestry, tak jako sokolové
se dříve oslovovali a k sobě se chovali. To bylo
následované zamítnutím zákonem povolených proxy
hlasů, neoprávněným prohlášením se novým výborem,
nákladným právním procesem a soudním nařízením
nových voleb, které upravily právní situaci, ale
nevyřešily zásadní původ celého sporu.
V čem spočívá ten původ, příčina a jak to bylo
vyvolané? Z toho a z dalších událostí jsem nucen
vyvoditi, že 50 roků komunistické výchovy zanechalo
stopu na myšlení a charakteru části české společnosti.
Velmi obrazně to potvrdily podpisy členů české
„společnosti“, kde se hromadně domáhají členství
ve spolku Sokol Melbourne Inc. (s pomocí SS Group),
a tím kontroly jeho majetku, budovy, s požadavkem:
„aby tato krajanská organisace byla skutečně přístupná
všem Čechům a Slovákům žijícím v Austrálii,
pro jejichž blaho byla ustavena bez jakéhokoliv
omezení.“ (Tak přesně to požadují.) S podobným
požadavkem a způsobem komunisté „znárodnili“ naše
majetky, když se zmocnili moci, „pro blaho lidu“. Tím
nechci odsuzovati někoho osobně, pouze porovnávám
přítomnost s minulostí. Sokolský dům jsme koupili,
zaplatili a vybavili pro všechny sokoly i ostatní, kteří byli
ochotni se chovat slušně, ve stejném duchu. Tím byly

a zůstaly otevřené dveře skupinám i jednotlivým
členům naší společnosti - i přátelům mezi členy
SS Group. Tak jako bylo divadlo a nebo svatební
hostina naší dcery, jako první hostina v naší budově,
atd... A tak je to i nyní. Všichni lidé dobré vůle jsou
vítáni. Jak jednotlivci, tak i skupiny.
Je záhodné pokračovati s označováním našeho
spolku jako Sokol a členů jako sokolové, když to již
nemá, mimo jména, skoro nic společného s tělocvičnou
jednotou Sokol, tak jak jsme ji znali v daleké minulosti?
A hlavně, když zde žije již pouze několik bývalých členů
Sokola v ČR, zatímco pro ostatní to již nemá ten samý
význam? Myslím, že ano. Sokol nebyl pouze tělocvik.
Byla to cesta k probuzení a uplatnění těch lepších
a více žádostivých kvalit českého lidu, národa.
Ten náš Sokolský dům může pokračovat jako příklad a
možnost uplatňování přátelských vztahů, nejenom mezi
bývalými Čechoslováky, ale i SS podpůrci a mezi
starými i novými Australany, v naší nové vlasti.
Očekávám vaši odezvu.
Miloslav Hájek
Co se děje v České republice?
Podle obdrženého pozvání, konečně dochází k dlouho
chystané mezinárodní konferenci s názvem „Svědomí
Evropy a komunismus“, kterou pořádá Výbor
pro vzdělávání, vědu, kulturu a lidská práva, a petice
Senátu PČR ve spolupráci s 1.místopředsedou senátu
JUDr. P. Pithartem a místopředsedou MVDr. J. Liškou.
Bude se konat ve dnech 2. a 3. června 2008.
Pozvání od senátora Mgr. Martina Mejstříka.
Adresa: mejstrik@senat.cz
Škoda, že je to tak daleko. Doufejme, že je to
počátek hledání a osvětlení.
Miloslav Hájek

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

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

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

800 Glenhuntly Road

Caulfield 3162

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

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

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755

Mladí věřící z celého světa přijedou
na „WORLD YOUTH DAY“ (WYD)

Ze zpráv ČTK
jsme pro vás vybrali:

Tedy nejen katolíci a křesťané, ale určitě několik set
i z Čech, Moravy a Slovenska se chystá zanedlouho
přijet mezi nás do Melbourne a to ve dnech 8. až 13.
července. Pak všichni poputují do Sydney, kde se
očekává síla poutníků až kolem jednoho milionu.
Tam se setkají s naším papežem Benediktem XVI .
Tito mladí lidé se s doprovodem seniorů chystají
posílit ve světě i v sobě pocit sounáležitosti se vším,
co dobrá vůle a silná víra může přinést. Je krásné
slyšet, že vědí o naší milé Šumavě v Belgrave, kterou
by chtěli naši krajanští hosté jeden den navštívit.
Bude to den po jejich velkém setkání v Arena Telstra,
které bude 11. července. Na Šumavu by tedy jeli
v sobotu 12. července na odpolední vycházku,
občerstvení a večerní mši v hale pod borovicí. Stupínek
už je řádně opraven (díky p.V.Šindlerovi) a nyní zbývají
velké přípravy. Prosíme všechny, kteří by mohli pomoci
časem, pečivem, v kuchyni nebo i jinak, zavolejte
na Šumavu v sobotu či v neděli, tel.97545159 a obraťte
se na Alenku či Helenku.
Předem upřímně děkujeme!

Hladovkou proti a pro radar

Šumavská správa

Oznámení o bohoslužbách 2008
na Šumavě
Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,
tj. 6. července, 3.srpnaT.. 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
Tradiční, oblíbená a hojně navštěvovaná
Svatováclavská pouť
se bude konat v neděli 28.září.

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
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21. května vláda oficiálně schválila hlavní
česko-americkou smlouvu o vybudování radarové
základny v Brdech. K ratifikaci parlamentu ji předloží
až společně s druhou, zatím neuzavřenou dohodou
o podmínkách pobytu amerických vojáků.
Politici a diplomaté počítají s tím, že Česko a USA
by mohly během pár týdnů jednání uzavřít a hlavní
dohodu i smlouvu SOFA podepsat v červnu
nebo červenci.
Po podpisu vládu čeká těžký boj v parlamentu.
Ve sněmovně, kde má jen křehkou většinu 102 hlasů,
zatím smlouvy s Američany nemají dostatečnou
podporu. Proti jsou totiž kromě levicové opozice
i někteří zelení a i lidovci.
Stále také téměř dvě třetiny občanů nesouhlasí
s umístěním amerického radaru v Česku,
pro vybudování základny se vyslovuje méně
než čtvrtina dotázaných.
Také Čína a Rusko odsoudily záměr Spojených
států vybudovat celosvětový systém protiraketové
obrany. Chystaný americký protiraketový deštník
podle nich naruší mezinárodní rovnováhu.
30. května předseda opoziční ČSSD J. Paroubek
zaslal dopis ministryni zahraničí USA Condoleeze
Riceové. Žádá ji, aby zvážila uzavření smlouvy
o výstavbě americké radarové základny na území ČR.
„Krok, který volím, není zcela standardní,
ale z hlediska vnitrostátního jde o legitimní odpověď
na takřka spiklenecké schválení smlouvy o výstavbě
amerického radaru během posledního zasedání české
vlády.“ J. Paroubek také usoudil, že těsně před
americkými volbami už stávající americká reprezentace
nemá k podpisu mandát.
Když ministr zahraničí Karel Schwarzeneberg tuto
zprávu uslyšel, ptal se, jestli je ještě ministr zahraničí
České republiky nebo „Absurdistánu”.
Svůj dopis předseda ČSSD J.Paroubek ukončil :
„Prosím, abyste tento můj dopis přijala jako dopis
upřímného přítele USA, který nepokládá za rozumné,
aby naše vztahy s USA byly podrobovány tomuto
hluboce frustrujícímu procesu schvalování nechtěné

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

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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smlouvy, a chce zabránit zbytečné eskalaci
nedorozumění a napětí.”
30. května „Rozhodnutí o umístění radaru americké
protiraketové obrany v České republice je výhradně
záležitostí české strany, a nikoliv Ruska, které má proti
tomuto plánu ostré výhrady”. V rozhovoru
pro The Washington Times to řekl český prezident
Václav Klaus, který o tomto projektu v minulých dnech
jednal v USA s viceprezidentem Richardem Cheneym.
Český prezident v této souvislosti připomenul,
že někdejší generální tajemník L. Brežněv kdysi odmítl
hněv Západu nad invazí vojsk Varšavské smlouvy
do tehdejšího Československa v roce 1968 s tím,
že to je „naše věc”.
„To je náš nynější vzkaz Rusku. Je to naše věc,”
řekl Klaus v narážce na výstavbu radaru v Česku.
Podle Klause však právě ruský odpor k americkým
plánům v Česku pomáhá získávat příznivce pro radar.
1. června Aktivisté Greenpeace Jan Tamáš a Jan
Bednář oznámili přerušení hladovky, kterou
od 13. května drželi na protest proti záměru vybudovat
v ČR americkou protiraketovou základnu, i když jejich
požadavky splněny nebyly. Dostatečným důvodem
pro ukončení hladovky ale podle obou aktivistů bylo to,
že svým protestem vzbudili pozornost veřejnosti
a některých politiků doma i v zahraničí.
Ministryně obrany V. Parkanová (KDU-ČSL)
v televizi Prima oba muže označila za vyděrače,
kterým se neustupuje. „My nebudeme vyjednávat
s hladovkáři, my nebudeme vyjednávat s Greenpeace.
My budeme vyjednávat s poslanci,“ řekla.
„Jestli tady někdo někoho vydírá, pak je to tahle
vláda v čele s premiérem Topolánkem, který dává
ultimátum: buď se spokojíte s tím, že tu budete žít
pod americkou okupací, nebo emigrujte,“ komentoval
výrok V. Parkanové J. Bednář.
6. června publicista a příznivec amerického radaru
Jiří X. Doležal v jedné z pražských kaváren zahájil
hladovku, kterou chce držet do doby, než Česko s USA
uzavře smlouvu o umístění amerického základny
v zemi. Reaguje tak na nedávnou protestní hladovku
dvou odpůrců stanice. „Dokud proti radaru hladověli
aktivisté jako pan (Jan) Tamáš, bylo vše v pořádku.
Když se však do hladovění zapojila řada předních
politiků koaličních i opozičních stran a veřejně známých

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,
tel: 9764 3342

osobností, přišel čas ukázat, že ne všichni občané
České republiky odmítají zvýšení bezpečnosti naší
země a ochranu našeho národa před možným
ohrožením z Asie,“ uvedl Doležal.
Svědomí Evropy a komunismus
V sídle českého Senátu se 2. června konala
mezinárodní konference Svědomí Evropy
a komunismus, na kterou organizátoři pozvali odpůrce
komunismu z celého světa.
Ve svém úvodním projevu bývalý prezident V. Havel
prohlásil, že Evropa nese zvláštní odpovědnost
za nacismus a komunismus jako totalitní systémy,
které v ní vznikly, a za jejich následky a nese i dnes
zvýšenou odpovědnost za svobodu člověka ve světě.
V. Havel také uvedl, že komunistický i nacistický režim
mají mnohé společné rysy. Navzdory rozmanitým
rozdílnostem je ale podle Havla důležité, že „oba tyto
režimy byly podobné a oba byly zločinné“.
Komunistický režim je co do počtu obětí horší
než nacistický, míní Havel.
Devatenáctibodová Pražská deklarace vydaná
na závěr navazuje na podobné evropské aktivity včetně
rezoluce Rady Evropy o potřebě mezinárodního
odsouzení komunistických zločinů. Je určena členským
zemí EU a institucím unie včetně Evropské komise.
Jeden z jejích závěrů je vyhlášení, že zločiny
komunismu by měly být nepromlčitelné. Evropské
národní parlamenty by měly zákonem uznat zločiny
komunismu za zločiny proti lidskosti, a umožnit
tak odsouzení jejich pachatelů. Odsouzení komunismu
je třeba posunout na evropskou úroveň také v rámci
soudnictví. Pomoci by tomu mohla i plánovaná slyšení
Evropské komise o těchto zločinech. Deklarace
také označuje komunistický režim za srovnatelný
s nacistickým.
Účastníci konference podpořili i návrh na vyhlášení
23. srpna Mezinárodním dnem obětí nacistických
a komunistických totalitních režimů. Datum má
připomenout uzavření smlouvy o neútočení mezi
nacistickým Německem a komunistickým Sovětským
svazem, tedy takzvaného paktu Molotov - Ribbentrop.
Od jeho podpisu příští rok uplyne 70 let. Hitler a Stalin
si tajným protokolem k této smlouvě rozdělili sféry vlivu
v Evropě.

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
Padne vláda?
6. června Premiér M. Topolánek (ODS)
i vicepremiér M. Bursík (SZ) v rozhovoru s novináři
připustili, že pozice jejich vlády je kvůli „rebelům”
v koaličních řadách slabá a ve sněmovně se kabinet
prosazuje jen obtížně. M. Topolánek v rozhovoru uvedl,
že koalice je ohrožena. „Pokud koalice neprojde v létě
katarzí, která by znamenala potvrzení koaliční většiny,
tak podzim může znamenat konec vlády.“ Uvedl také,
že pokud jeho reformní vláda nebude moci reformy
realizovat, což se ukáže do konce roku, tak bude muset
odejít. Místopředseda ODS Pavel Bém k tomu sdělil,
že je ve svých soudech mírnější. „Situace je vážná,
nikoli však zoufalá.“
Šéf zelených M. Bursík konstatroval, že koalice
už delší dobu ve sněmovně balancuje na hraně. Ministr
a místopředseda Strany zelených O. Liška
s premiérovými důvody pro pád vlády souhlasí. „Každá
vláda, která není schopna naplňovat svůj koaliční
program, nemá legitimitu.“Myslí si nicméně,
že k prosazení reforem by se mohlo podařit koaliční
většinu obnovit a při jednáních sjednotit pohled koalice
na jednotlivé kroky
Místopředseda KDU-ČSL Roman Línek zdůraznil
potřebnost reforem, k nimž se vláda zavázala
v programovém prohlášení. „Doufám, že se ty emoce
zklidní a bude možnost realizovat podstatu toho,
co je ve vládním prohlášení.“
Vláda má opozici v řadách ODS (tři poslanci ODS
kolem V. Tlustého pomohli zablokovat projednávání
zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi), straně
zelených a lidovců (reforma zdravotnictví) a proti
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umístění americké radarové základny v Česku (hlavně
uvnitř Strany zelených ale i některých zástupců lidové
strany). Dále vládu čeká prosazování reforem u policie
a daňová reforma.
Z bleskového průzkumu veřejného mínění
konaného 7. června vyplynulo, že předčasné volby
nechce 60 procent občanů. I když politici
o předčasných volbách čas od času mluví, zkrácení
čtyřletého volebního období je za současných
ústavních procedur zdlouhavé a složité - a při vůli
výrazné většiny zákonodárců také nereálné.
O den později premiér M. Topolánek připustil
možnost menšinové vlády jako jednoho z řešení
situace, kdy se koalici nepodaří udržet většinu
ve sněmovně pro realizaci vládního programu. Kvůli
tomu se bude snažit jednat s poslanci všech tří
vládních stran, kteří nyní ve shodě s většinou koalice
nepostupují.
Jestliže by podle Topolánka jednání s poslanci
nevedla ke kompromisům v rámci koaliční smlouvy,
pak „koalice” prostě zanikne. Své vyjádření pokládá
za střízlivé hodnocení situace, nikoli za výhrůžky.

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

Bohemia Cakes - A Taste of Europe
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

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

Vyučování češtiny v MLB
Aleš Nebeský

Kapitola o maturitní češtině
V červnu 1972 Hlas domova oznámil:
„Pracovní skupina Společnosti pro vědy a umění
v Melbourne po dohodě s dalšími čs. organizacemi
požádala ministerstvo školství státu Victoria o zavedení
vyučování českého a slovenského jazyka v Melbourne.
Ministerstvo žádosti vyhovělo s tím, že při dostatečném
zájmu o tyto kurzy bude vyučování zahájeno ve školním
roce 1973“.... V případě, že čeština a slovenština budou
zavedeny na připravované fakultě slovanských jazyků
na zdejší Monashově universitě, budou uznány oba
jazyky jako maturitní předměty“.
Oznámení uvedlo, že výuka bude pod dozorem
ministerstva, které přidělí učitele a místnosti a vyzvalo,
aby se zájemci co nejdříve přihlásili.
Ze vzpomínek pamětníků vyplývá, že podnět žádosti
o výuku češtiny vyšel od M. Cíglera (učitel v Hawthorn
Institute of Education, zabýval se etnickou historií
Austrálie a podílel se též na založení a chodu české
školy od roku 1963), který usoudil, že přílivem nových
uprchlíků po srpnu 1968 vzrostla „volební potence“
české menšiny natolik, že posílila i její váha
při vznášení požadavků vládě.
Zájemci se měli přihlásit do konce července
a Rodičovské sdružení okamžitě svolalo schůzku
případných zájemců. Ohlas byl ale minimální a setkání
rodičů muselo být odloženo na konec září.
Hlas domova uveřejnil v č.19 z 18.9.72 článek
s titulem „K čemu vychováváme své děti“, kde Marcela
Čechová píše:
„.....Jediná odpověď na naše rodičovské bolesti
(nad ztrátou rodného jazyka u svých dětí) by byla česká
a slovenská škola. Nevím, jak v jiných zemích exilu,
ale v Austrálii taková škola, kde by děti mohly doplnit
své vědomosti o rodné zemi existuje. Dokonce
australská vláda projevuje ochotu školu podporovat
a kdyby vše klapalo, mládež by měla možnost studovat
češtinu jako vedlejší jazyk, jenž by se započítával jako
maturitní předmět. Rodiče děti majících před maturitou
mi jistě potvrdí, jaká by to byla výhoda.
Ovšem kdyby je kdyby a skutečnost je jiná. Několik
nadšenců, kteří tvoří čs. školu v Melbourne, pozvalo

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

před čtrnácti dny na informativní schůzku všechny rodiče,
kteří žijí ve městě a v jeho okolí. Noticka vyšla,
na schůzku se dostavili 4 lidé. Školu, která existuje jen
na papíře a o niž není zájem, nebudou ovšem australské
úřady podporovat“.
Nakonec se ale dostatečný počet zájemců o výuku
češtiny přihlásil a ministerstvo školství začátkem roku
přijalo na základě konkursu českého učitele Jaroslava
Berku.
Kurz češtiny byl zahájen 17.2. 1973 za účasti 15
studentů a 3 dospělých (Australanů). Během prvních
dvou týdnů počet zájemců vzrostl na 26 posluchačů a
ministerstvo školství přijalo dalšího učitele E. Zolnerovou.
Slovenskou třídu navštívilo šest žáků z kterých ani
jeden slovensky nehovořil. Po několika týdnech byla
pak slovenským učitelem za souhlasu ministerského
inspektora třída rozpuštěna. V dubnu 1973 Hlas domova
otiskl výzvu Slovákům podepsanou značkou „Drastík“
končící slovy:
„... dúfam, že budúci rok budem s radosťou dávať
novú pásku môjho lacného písacieho stroja, aby som
s hrdým pocitom v hrudi oboznámil krajanov s úspešným
napredováním slovenskej triedy, veď nie je nič
ušl`achtilejšieho a povznášajúcejšieho, než zvel`adenie
vyjadrovania v našom krásnom materinskom jazyku
slovenskom.“
V č.3 1974 Hlas domova oznámil, že druhý rok
vyučování češtiny vedené Ministerstvem školství
ve Victorii bude zahájen 16.2.1974 za vedení učitelů
J. Berky a E. Zolnerové. Zpráva dodává, že přihlásí-li
se dostatečné množství žáků, může být opět zahájeno
i vyučování slovenštiny.
Po 23 letech v opozici vyhrála volby Labor Party a v
prosinci 1973 na křeslo ministerského předsedy zasedl
Gough Whitlam. Mezi volebními sliby byla i „nová
politika“ vůči emigrantům pod názvem „multiculturism“.
M. Cígler se v několika oblastech „multiculturismu“ začal
aktivně angažovat a v „nové“ politice viděl dobrou
příležitost k vyvinutí dalšího „tlaku“ na zavedení méně
početných menšinových jazyků za maturitní předmět,
o kterém uvažovala již vláda předešlá. Ve spolupráci se
zástupci dalších menšin a s pomocí akademiků českého
původu pracujících na melbournských universitách se to
podařilo prosadit. (Klíčovou roli sehrál prof. Dr. J. Marvan,
vedoucí nově otevřené katedry slovanských jazyků
na Monash Universitě, kde působil až do roku 1993).

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

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 zváni

V č. 13. ze dne 13.6.74 Hlas domova uvedl
oznámení prof. Dr. J. Marvana, že čeština byla
Ministerstvem školství ve Victorii přijata jako maturitní
jazyk uznávaný na všech třech místních universitách.
Dlouholetá učitelka maturitní češtiny Jindřiška Stará
ve svém rozhovoru pro český program rádia SBS
z 29.ledna 2006 uvádí, že:
„Akreditace maturitní češtiny začala ve Victorii
v r.1975 zásluhou dvou universitních učitelů z Monash
University: profesora Jiřího Marvana, a doktora
Pavla Petra, který byl také řadu let odpovědný jako tzv.
vetter, za ověřování formátu maturitní zkoušky.“
První maturitní školní rok 1975 byl v Hlasu domova
č.2. oznámen informací, že kurzy budou rozšířeny
a zdokonaleny, pod dohledem profesora dr. J.Marvana,
a v prvém roce studenty k maturitám bude připravovat
dr J. Havíř. Koncem roku před první maturitní komisí
(M. Cígler a V. Vodička) úspěšně obstálo 14
absolventů. Podle dostupných záznamů to byl patrně
nejvyšší počet maturantů.
Maturitní výuka slovenského jazyka pro nedostatek
zájemců zahájena nebyla.
Jindřiška Stará uvádí, že:
„...v r.1976 byly dvě třídy, maturitní a začátečnická
( t.j. všichni kromě maturantů, úplní začátečníci
i pokročilí), celkově asi 42 dětí. Ve třídách Václava
Starého bylo mezi dvaceti na začátku (1979) a dvanácti
až patnácti r.1994. Těch 12-15 vydrželo pár let, a roku
2005 jsme končili se šesti maturanty. Rok předtím
to byla ještě kombinovaná třída asi deseti.
Slovenských studentů za celá ta léta bylo
ze smíšených i čistě slovenských rodin asi tucet,
a maturitu jich úspěšně složilo šest nebo sedm“.
Do roku 2005 se vystřídalo několik vyučujících,
J. Stará vzpomíná:
„První rok učil maturitní češtinu pan Havíř, pak jsem
ji na dva roky převzala já, rok poté češtinu učila paní
Arnasonová, a v letech 1979 -1994 Václav Starý.
V roce 1995 jsem se učení maturitní češtiny zase ujala
já .... v dobách dovolených suploval K. Konečný
(1987), Milan Paldus (2001) a Milena Petrová (2005).“
O průběhu kurzů Jindřiška Stará uvádí:
„Výuka češtiny se konala na úrovni střední školy
a měla obvykle několik skupin..... Maturitním studentům
se věnovala zvláštní péče, protože bylo zodpovědností
učitele, aby dosáhli co nejlepších výsledků. ...Byli zde
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i žáci sedmé až desáté třídy, kteří byli s maturanty
ve stejné učebně, ale měli jiné osnovy, tedy jiné knihy,
jiné úkoly, jiná vysvědčení. ......
Studovaly děti rodičů všech rodičů, kteří si přáli,
aby si jejich děti zachovaly rodný jazyk. .... Chodili
tam také studenti ze smíšených manželství, ..... Několik
maturantů bylo z výhradně slovenských rodin,
jelikož slovenština na maturitní úrovni neexistovala.
Také jsem měla několik studentů z Bosny-Hercegoviny
a z Kosova, kteří do Austrálie přišli v devadesátých letech
z uprchlických táborů v Praze a dalších oblastí České
republiky, kam se uchýlili v době válek na Balkáně.
A v neposlední řadě dělali maturitní češtinu mladí
Australané, kteří se po r.1989 vrátili z půlročního
či ročního studijního pobytu v České republice a chtěli si
svoji znalost češtiny uchovat, a udělat si z ní maturitu,
protože to je pro Australana raritou. Ti dali často hodině
úplně novou perspektivu.“
O práci maturitních komisí z vlastní zkušenosti J. Stará
říká:
„.... pro maturitní komisi jsem pracovala od r.1980 jako
člen, a od r.1985 jako její předsedkyně. ....... písemnou
zkoušku v posledních letech připravovali pro celou
Austrálii sydnejští kolegové, výuka měla celostátní, tedy
federální parametry a hodnocení. Zde ve Victorii se dělala
ústní zkouška, a dále se známkovala specifická písemná
zadání jak druhu gramatického, tak literárního.
Tato zadání však v posledních pěti letech přešla
do kompetence učitele češtiny. V té době vedla maturitní
komisi Zuzana Vasitchová.“
Koncem roku 2005 rozhodla vláda na celé federální
úrovni maturitní výuku češtiny ukončit spolu s dalšími
čtyřmi jazyky. Odůvodněním byl „nedostatečný zájem“
u jazyků, kde je méně než 15 studentů. Uznání češtiny
za maturitní jazyk tím v Austrálii – snad jen zatím –
skončilo.

Se smutkem oznamujeme,
že Milada Mahlerová
zemřela 5.června 2008 ve věku 99 let.
Bude velmi postrádána svou vnučkou
Nikolou, členy rodiny a také rodinou
Adamsovou a Buriánovou.

Pavel a Hana Homolkovi
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

Kulturní okénko
PÁR SLOV O ČESKÉM VELIKÁNU,
KTERÝ UČIL AMERIKU MUZICE
Koncem r.1892 odplul Antonín Dvořák
do Ameriky. Učinil tak po mnohém
přemlouvání přátel a lidí z vlivných
vrstev a na pozvání bohaté paní
Jeanetty M. Thurberové, ochránkyně
umění, která právě založila v New Yorku
Národní Hudební Konzervatoř.
Thurberová Dvořákovi nabídla místo
generálního ředitele s tím, že bude
vyučovat studenty hudební kompozice,
bude dirigovat studentské koncerty a nakonec, že uvede
a představí pořady svých vlastních skladeb.
Jako návnadu nabídla americká „Bohyně umění“
Dvořákovi roční plat $15 000 a k tomu čtyřměsíční letní
dovolenou. V té době Dvořák přijal místo profesora
na Pražské Konzervatoři za slabou šestinu nabídnuté
sumy. Nemohl proto dosti dobře odmítnout americkou
nabídku, a tak se octl společně s manželkou a šesti
dětmi v bytě v 17-té ulici, nedaleko Konzervatoře.
V r.1893 trávil Dvořák léto ve Spillville, Iowa, v místech
obydlených převážně českými krajany. V létě r.1894
odplul Dvořák na dovolenou do Čech a tu si uvědomil,
že přestože svoji práci miloval a život v Americe
mu vyhovoval, nemohl se vypořádat se svým vlastním
steskem po domově. Nakonec, když mu na jaře r.1895
paní Thurberová hodlala obnovit smlouvu, Dvořák
zdvořile odmítl a vrátil se zpět do staré vlasti.
Silný stesk po domově se výrazně odráží v jeho
Novosvětské. Počal na ní pracovat 19. prosince r.1892,
téměř hned po svém příjezdu a své dílo dokončil již
25.května 1893. V té době ho často navštěvoval jeden
z jeho studentů, H.T.Burleigh, ze kterého se později stal
prominentní černošský baryton, skladatel a aranžér.
Burleigh Dvořákovi zpíval černošské spirituály, které
jeho učitele přímo uchvátily. Určité náznaky černošských
lidových písní se objevují v úvodu Novosvětské, ale jinak
v ní není nic ryze amerického.
Symfonie Z Nového světa měla premiéru 15.
prosince 1893 v newyorské Koncertní síni Carnegie,
kde filharmonický orchestr řídil Anton Seidl. Dvořák byl
nadšen dokonalým úspěchem a se svými pocity se
neprodleně svěřil v dopise svému nakladateli Simročkovi
v Berlíně: „....když obecenstvo, které se skládalo
z vybraných vrstev nadšeně tleskalo a bez přestání
jásalo, cítil jsem se jako král. Noviny píší, že dosud
žádný skladatel se netěšil podobnému úspěchu.“
Od té doby se Novosvětská stala předmětem
dohadu, jde-li o americkou hudbu a nebo ne. Dvořák
ještě před premiérou veřejně prohlásil, že budoucnost
americké hudby spočívá v černošských melodiích,
které musí být pro skladatele pravým základem hudební
tvorby. „Doposud všichni skladatelé čerpali z lidových
melodií,“ poukázal Dvořák na zdroje americké hudby,

„a tyto krásné hudební náměty se zrodily zde,
na americké půdě.“
Dirigent Anton Seidl po původním uvedení
Novosvětské symfonie prohlásil: „Název symfonie
Z Nového světa není výstižný, neboť zde jde o stesk
a touhu po domově. Skladba nebyla napsána
v americkém žánru, ale zvýrazňuje charakter českého
venkova.“
Dle materiálů uložených v Knihovně amerického
Kongresu pod č.R60-1049, pro Kvart zpracoval
Bob Mašín

12.7.2008 15.00 – 16.30 hod. v ND

Čeká na Vás odpoledne plné soutěží,
písniček a tance.
Masky se představí ve velké promenádě masek.
Odměny pro všechny.
Vstupné $5/dítě.
* Zvláštní odměna pro dospělé v masce.
Bližší informace poskytne
Lada Mořická 0434 907 594.

“BEAUTIFUL BAROQUE”
Srdečně Vás zveme
na pravidelný večer komorní hudby v Sokole
pořádaný známou českou cellistkou Ivanou Snaidr.
Na pořadu jsou skladby J.S.Bacha, Vivaldiho,
Handela a Telemanna
pro flétnu, hoboj, \violoncello a cembalo.
Na programu se kromě hobojistky
Rachel Burke, cellistky Ivany Snaidr
a cembalistky Marty Majky
představí dva umělci mladé generace:
cellista Gideon Bosua a výjimečně nadaná flétnistka
českého původu Stephanie Andrews.
Sobota 26. července 2008 v 19.00 hodin,
vstupné $20, rezervace vstupenek na tel: 9432 8246

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!

Ještě něco o „Slušnosti“
Nedávno jsem si přečetl v prvním vydání časopisu
ČECHOAUSTRALANA článek od pana M.Ondráška
pod nadpisem „O SLUŠNOSTI“. Slyšel jsem, že tento
článek vyšel též v Sydneyských novinách. Chtěl bych
něco dodat k tomuto článku, nebo lépe řečeno, podat
několik oprav.
Služba, o kterou se jedná, je „Krajanská
svépomoc“, prvně inzerovaná v KVARTU v říjnu 1997.
Byla to výzva se zúčastnit této akce, podepsáni byli
Eva Jahodová a Kamil Burián. Skupina se uskutečnila
a v počátku existovala pod hlavičkou SOKOLA.
Tak zvaná spolehlivá informace o reklamování cestovních
výdajů není tak spolehlivá. Článek v KVARTU
v prosinci 1999 (Odpověď na dopis p.Buriána) jasně
oznamuje, že SOKOL platil dobrovolníkům úhradu
na benzín, a to 64 centů za kilometr. Měsíční výdaje
toho času činili 360 dolarů (4320 dolarů ročně) a výbor
upozornil, že si může pouze dovolit 180 dolarů
za měsíc.
A teď k využívání dobrovolníků a skončení
Sokolské podpory. Skutečnost je opět poněkud jiná.
Výbor v tuto dobu obdržel několik písemných
závažných stížnosti o chování některých dobrovolníků.
Jeden dobrovolník bez vědomosti nebo svolení
instituce vyvezl jednu krajanku ve svém pojízdném
vozíku na vyjíždku. Mohlo to sice být s dobrým
úmyslem, ale mohlo to mít velmi špatné následky.
Kdyby došlo k nějakému úrazu, což by se mohlo lehce
stát, tak by SOKOL byl zodpovědný za všechny
důsledky, výdaje, litigace atd. Z tohoto důvodu SOKOL
nemohl dále dovolit, aby skupina pracovala pod jeho
hlavičkou.
Jen tak mimochodem mohu ujistit naši komunitu,
že do dnešního dne mnoho dobrovolníků stále ještě
navštěvuje řadu krajanů v jejich domovech nebo
v různých ústavech.
A ještě k otázce placeného „Coordinatora“. SOKOL
dostává finanční podporu/dotaci od HACC (Home and
Community Care). Dnes tato podpora podléhá pod
množství přísných podmínek. Například na jaké účely
se může použít, kdo je oprávněn se zúčastnit
a podobně. SOKOL též musí udržovat přesně vedený
záznam osob, které splňují podmínky podle věku nebo
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neschopnosti. Tyto údaje se musí pravidelně kontrolovat
a doplňovat. HACC též trvá na tom, aby SOKOL
zaměstnával pro tyto účely placeného
„COORDINÁTORA“. HACC ustanovuje výšku platu.
Coordinátor musí též mít ABN, Australian Business
Number.
Na závěr ještě něco o překládání/tlumočení. Dnes
profesionálové jako právníci a lékaři, úřady jako
Centrelink a různé soudy, rovněž nemocnice a State
Trustees požadují, že tlumočník musí být ověřen NATTI.
( National Accreditation Authority for Translators
and Interpreters). To znamená se podrobit zkouškám
a pracovat v rámci AUSIT „ Code of Practice“. Speciálně
soudy a podobné autority vyžadují, aby tlumočník
překládal každé slovo stoprocentě pravdivě. Tlumočník je
proto stále vystaven možnosti litigace a pojištění proti
litigaci (Indemnity Insurance) pro jednotlivce stojí několik
tisíc dolarů.
Fred Rosenfeld

Wholistic ATTITUDE
OSTEOPATHY MASSAGE
& REVIVAL
TREATING:
NECK AND BACK PAINS, SCIATICA, HEADACHES
MUSCULAR STRAINS / JOINT SPRAINS
STIFFNESS,ARTHRITIS / JOINT PAIN
PREGNANCY STRAINS, POSTURAL CORRECTION
BABY MASSAGE CLASSES FOR PARENTS
REMEDIAL AND RELAXATION MASSAGE
AROMATHERAPY MASSAGE
HOT STONES MASSAGE
RUSSIAN AND HEBREW SPEAKING

PH: 9527 6806

M: 0411 749 306

ACCEPTING ALL PRIVATE HEALTH INSURANCES
WORKCOVER TAC MEDICARE (CONDITIONS APPLY)

Receive 10% off
your consultation upon presentation of this advert

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 ČERVENEC 2008
Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au
OBĚDY

KAŽDÉ
ÚTERÝ

Cena $15

Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

KAŽDÝ
ČTVRTEK

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti

Pátek
11. července
Sobota
12. července

12:00

Kino – Tonoucí se stébla chytá

20:00

Večeře (plněné papriky) od 18.00 hod.

Zimní Rej Masek

Cena $5
Info. tel. 0434 907 594

15:00

Argentine Tango

Cena $10
Social dancing od 19.00hod

19:00

Cena $25
Rezervace tel. 9807 2326

20:00

Neděle
13. července

Lekce od 17.30 hod.

Sobota
19. července

s večeří od 19.00hod

Neděle
20. července

12:00

Zimní Ples
Praha v louži – výstava fotografií

Slavnostní zahájení výstavy v Galerii „Domov“

Sobota
26. července

Večer komorní hudby

Neděle
27. července

Gypsy music

Beautiful Baroque
Sorelli – Vardos

ZIMNÍ PLES

14:00

Cena $20
Rezervace tel. 9432 8246

19:00

Cena $18/$16
Rezervace tel. 0425 835 705

17:30

V sobotu 19.července 2008 od 20.00

Vstupné $25 s večeří (od 19.00hod)
Štědrá tombola, ceny pro taneční páry a nejhezčí šaty
Dámy v dlouhém, páni v tmavém
Rezervace na tel. 9807 2326
Prozatímní redakce Kvartu - Výbor SMI, Grafická úprava - Lucie Jones
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