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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Ze stolu výboru
V pátek 27.června úspěšně proběhla
kontrola naší nové kuchyně. Přestože
renovace kuchyně jsou ukončené, renovace Národního
domu tím zdaleka nekončí. Požadavky City of Melbourne
se nevztahovaly pouze na kuchyň, ale i na zařízení
místnosti pro uklízeče a bar v dolním sále (především
lednici). Z finančních důvodů byly tyto renovace
odloženy na leden 2009. Renovace kuchyně stála celkem
$48 089, čímž SMI vyčerpal veškeré úspory.
Přestože SMI nebyla schválena dotace na kurzy
počítačů pro naše seniory, díky obětavosti rodiny pana
Hájka, která Sokolu věnovala svůj počítač, bude možné
brzy začít s hodinami výuky. První kurz se plánuje
na září, zájemci, prosíme, hlaste se starostce Markétě,
Slávkovi Hájkovi nebo Elišce Batty. Tento kurz je zdarma.
O vstupenky na divadelní představení „Follies”,
které nám zdarma poskytlo City of Melbourne byl
velký zájem, takže se na hodně členů nedostalo.
Tyto vstupenky nabízí City of Melbourne nejen našim
členům, ale zažádat si může každý občan, který bydlí
v oblasti City of Melbourne (do které spadá nejen
Melbourne ale například i Parkville, Carlton, South
Yarra, Docklands a další). Pokud bydlíte v této oblasti,
můžete si sami objednat vstupenky přímo od City
of Melbourne. Příští představení je „Damn Yankees”,
které se bude konat 20.srpna.
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací,
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!

Kino
Každý druhý pátek v měsíci probíhá
v Národním domě „Kino”. Původně šlo
o pravidelné promítání českého filmu
v dolním sále, ale na přání krajanů se to změnilo spíše
na den otevřených dveří. Schází se zde skupina Čechů,
kteří si dají večeři, popijí české pivo a povídají si, někdy
až do pozdních hodin. Na promítání filmu tak většinou
ani nedojde, jelikož návštěvníci dávají přednost diskuzi.
Proto se tyto pátky budou uveřejňovat v programu jako
„den otevřených dveří”, s promítáním filmu podle zájmu.
Večeře bude možné si koupit i nadále.
Chtěli bychom se omluvit všem členům, kteří přišli
na promítání minulý měsíc a těšili se na plněné papriky.
Ty se, bohužel, kvůli zdravotnímu stavu kuchaře
nepodávaly.
Pokud má někdo zájem starat se o večeře během
dnů otevřených dveří (každý druhý pátek v měsíci),
prosíme, hlaste se kterémukoliv členu výbora Sokola.
Děkujeme předem za ochotu a pomoc!

Hledáme redaktora,
grafika i přispěvovatele
časopisu Kvart.
Vy, kteří byste nám mohli pomoci, ozvěte se
starostce Markétě nebo na adresu redakce Kvartu:
kvart@sokolmelbourne.com.au.
Předem všem ochotným děkujeme
a na spolupráci se těšíme.

Výbor SMI

Čeština pro mírně pokročilé – 10 lekcí

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

Každé pondělí 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.
Every Monday 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

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au

Z dění v ND
PAG (HACC) program
Od 7.srpna v Národním domě začíná nový
program pro seniory zaměřený na upevnění
zdraví a zlepšení pohyblivosti (Strength and
Mobility Program). Hodiny povede každý
čtvrtek od 13 hod. kvalifikovaná chiropraktička
Shirly Levit s dlouholetou zkušeností s léčením seniorů,
především s problémy s osteoporózou, osteoartritidou
a jinými zdravotními potížemi spojenými s bolestmi
kloubů a páteře.
Přínos tohoto programu:
Zmírnění – bolesti (hlavy, kloubů atd.), strnulosti, rizika úrazu
Posílení – svalů a kostí a zvýšení celkové energie
Zlepšení – rozsahu pohybu, krevního oběhu, balance,
držení těla a celkového zdraví
Tento program je zdarma pro všechny členy PAG
(HACC) programu. Neváhejte, přijďte a zapojte se.

Karneval pro děti
Zimní období je v České
republice tradičně spojeno
s obdobím karnevalů
či masopustů. Nejstarší
dochované písemné zprávy
o masopustních rejích z Čech
i Moravy jsou již ze 13. století.
A když nadešlo zimní období
tady, v Austrálii, tak jsme
nechtěli naše děti připravit
o tuto oblíbenou zábavu.
Kdo by nechtěl strávit jeden
den jako víla, princezna,
pirát či kovboj?
Příležitost měli všichni příznivci karnevalů 12.července
odpoledne. 21 dětí spolu se svým doprovodem zaplnily
sál Národního domu, a že bylo na co koukat. Dostavila
se Červená karkulka sice bez vlka, ale zato s bábovkou.
Na bezpečnost všech masek dohlížel neohrožený šerif
divokého Západu. Urodila se i hojnost překrásných
princezen, které ochraňoval středověký rytíř v brnění
spolu s mocným králem. Také nás poctila svou
návštěvou známá Hannah Montana a břišní tanečnice.
Ze světa magie zavítala tajemná kouzelnice a

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

3

všemocná víla. Až z daleké Ameriky dorazily Indiánka
s kovbojkou. Sálem se proháněli spidermani a
v těsném závěsu za nimi úspěšný český fotbalista
Nedvěd. Karnevalem se šťastně probatolili kašpárek,
tygřík a kovbojík.
Ani rodiče se nedali zahanbit a dostavili se v maskách
pirátů, krokodýla, anglické lady a čertice.
Děti předvedly své masky, vyrobily si mávátko,
zasoutěžily si a zatancovaly. Také se rozdávaly odměny
a na každého se dostalo. Abychom dodrželi tradici
masopustu, podávalo se i občerstvení, a to v podobě
čerstvého ovoce, buchet a nápojů. A až byli všichni
dostatečně vydovádění a vytancovaní, tak spokojeně
odešli domů.
Za organizátory (Lada, Jura, Majka, Peter
a Monika) bych ráda poděkovala rodičům za pomoc
při přípravě občerstvení a při závěrečném úklidu.
Také děkuji Sokolu za poskytnutou místnost. A největší
dík patří všem zúčastněným za bezvadnou atmosféru,
kterou na našem zimním reji masek vytvořili.
Lada Mořická
Fotky z akce najdete na www.sokolmelbourne.com.au
– červencové novinky

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

Tango
V Národním domě se tančilo a stále tančí – zveme
vás na lekce tanga, 1. lekce pro členy SMI zdarma.

Swing v Národním domě
Swing je tanec dvojic, který začal
v New Yorku, v průběhu 30tých
a 40cátých let zachvátil svět
a od 90tých let nastalo obrovské
znovuoživení swingu. Jeho nakažlivá
energie přináší radost z tance.
Swingpatrol, je jedna z největších škol swingu
na světě, má přes 800 studentů a za posledních deset
let rozšířila své působiště také v Melbourne.
S potěšením oznamujeme, že začínáme vyučovat také
v North Melbourne, v krásném českém klubu Sokol.
Hodiny pro začátečníky budou každé úterý od 18.30hod.
Můžete se připojit kdykoliv a nepotřebujete tanečního
partnera. Vaši učitelé tance budou Andy a Shob,
oba několikanásobní mistři Austrálie. Milují swing a své
nadšení a radost z něj předávají dál svým studentům.
Přijďte v úterý večer mezi nás, poznáte nové přátele
a slibujeme vám, že budete odcházet s úsměvem.

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

Stránka místopředsedy
Miloslava (Slávka) Hájka
Co bude dál
Blíží se opět doba výroční valné hromady a přitom
dalších voleb do výboru Sokola Melbourne Inc. na rok
2008-09. Je na čase, nejenom o tom uvažovati,
ale také se na to připraviti, přestože neočekáváme
opakování událostí minulého roku. Volby v minulém
roce přinesly situaci, na kterou jedna skupina členů
nebyla připravená, zatímco druhá skupina byla
připravená velmi dobře.
Začalo to před několika roky, se „Sokol Support“
skupinou a vyvrcholilo to volbami do výboru Sokola
2007-08, které musely býti opakované rozhodnutím
nezávislého soudu. Předcházelo tomu několik let
propagandy, lží a urážek. Dokonce žádost soudu,
aby Sokol byl předaný SS skupině. (Tak se sami nazvali.)
Vše pro jediný účel: získati kontrolu SMI a tím vlastnictví
našeho Sokolského domu. O co usilují dnes?
Nemám v úmyslu rozebírati dnes již starou historii,
ani právo či neprávo jednotlivých skupin. To nakonec
rozhodl soud a konečným výsledkem je dnešní situace.
A ta je? Někteří SS stoupenci jsou stále členi Sokola
Melbourne Inc.
Je skutečností, že tento rok náš výbor začal jakoby
jednoruký, a přes všechny soudní výlohy a ostatní
překážky a nedostatky, byl schopen úspěšně udržeti
existenci a činnost naší organisace, úsilím a prací jeho
předsedkyně a členů, navzdory jejich osobním
povinnostem.
Před 2007-08 volbami Sokolský spolek byl již
vedený nynější posádkou žen.Ty zřejmě zasluhovaly
pomoc a odpočinek a jsem si jistý, že by to vítaly. Místo
toho přicházely pomluvy a odsuzování. A nejenom to,
ale i ztráty a škody na sokolském majetku a vybavení,
během krátké doby panování SS skupiny, než-li soud
nařídil nové volby, které vrátily kontrolu dnešnímu
výboru. Není proto divu, že jsme zamítli SS skupinu
a jejich propagandu.
Jakkoliv pro mne, a myslím, že i pro mnohé členy,
celá ta situace je nedokončená a vyžaduje řešení,
protože to zároveň vyřadilo z činnosti i ty naše slušné
členy, kteří se nechali unésti SS propagandou a věřili
přehnaným a přitom nepodloženým obviňováním,
rozšiřovaných několika jedinci.
Mnozí z těch, kteří jim věřili, zůstávají nadále
stranou našeho společného života, ať vynuceně, nebo

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
z vlastního rozhodnutí. A o ty se nyní jedná. Mohu
věřit, že většina z jejich nevlídných akcí byla vyvolaná
pouze zájmem o lepší budoucnost Sokola? A jeho
Domu? Potom nevidím důvod, proč by se nemohli
vrátit, a případně vytvořit vlastní skupinu, s vlastním
programem a s vlastní činností, i když snad nám,
a mezi námi, zůstávají určité problémy vzájemného
poměru k vyřešení. Má někdo zájem? Ozvěte se.
S dobrou vůlí a s dobrým úmyslem, můžeme společně
daleko dojíti.
Je jisté, že nyní již nemůžeme považovati Sokol
Melbourne Inc. výhradně za tělocvičný spolek jako to
původně bylo v naší staré vlasti. Jak dlouho bude
možné to udržeti jako české a případně slovenské
národnostní sdružení nebo spolek, a jejich dům,
pro další generace? Několik nových přistěhovalců
ročně to neudrží. Ale záleží to na nás všech, dnes.
Miloslav Hájek
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Setkání mladých českých
poutníků na Šumavě
V sobotu 12.července sešlo se
na Šumavě skoro dvě stě návštěvníků.
Převážnou většinou to byli chlapci a děvčata z Čech
a Moravy, kteří přijeli do Melbourne v rámci velké pouti,
s cílem v Sydney při světovém setkání s papežem
Benediktem XVI - WYD = World Youth Day.
Tito mladí lidé chtěli se společně podívat na naše
katolické letovisko Šumava, kde se nejenom setkali
s krajany, ale rovněž pro ně byla sloužena mše
s mimořádným vedením 16ti kněží a dvou biskupů,
kteří rovněž přijeli s výpravou. Hlavním původem této
myšlenky byl náš dobrý Otec kapucín Aurel Hrdina.
Ještě v květnu se zdálo, že různé překážky budou
v cestě. Společným úsilím, velkou pomocí mnoha
věřících a dobrou vůlí se vše překonalo.
Správa Šumavy pod vedením Helenky se vyznamenala.
Hala byla opravená a vyzdobená, sál nachystán, jídlo
a pití nakoupeno a uvařeno. Lidé obětavě a srdečně
uvítali naši velkou návštěvu. Po občerstvení, krásné
velké mši svaté a závěrečné oslavě se zpěvem a tancem
odjížděli naši mladí poutníci radostně na další cestu.
Přejeme jim, aby všude šťastně dojeli.
Všem pilným rukám ochotným pomoci uskutečnit
zdárně tento den srdečné: „Zaplať Pán Bůh.“
Vlasta Šustková

Krásné výročí našeho člena Sokola
Náš dlouholetý člen, Fred Rosenfeld
se dne 8.8.2008 dožívá svých 80 let.
Tolik osmiček - pro štěstí !
Srdečně mu blahopřejeme
a přejeme ještě mnoho let v plné síle,
optimismus a zdraví .
Rodina, přátelé, členové a výbor Sokola Melbourne

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

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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Když se psal rok 1968
Už z jara se zdálo, že se dějí velké změny.
V novinách se ozývaly odvážné hlasy
jakoby osvobozeného tisku. Lidé se
uvolněněji bavili, nálada mezi mládeží byla
radostnější. Ti starší říkali – je to dobré, ale jen aby to
vydrželo... Žel, nevydrželo.
Po jaru přišlo léto a s ním i trochu uklidnění. Lidé
jezdili tak jako jindy na své chaty a k vodě a ti méně
šťastní museli chodit v horku do práce. Ti nejšťastnější
se dostali až k moři. Tehdy jsem byla svobodná a
učitelka. Dalo se tedy našetřit na první dovolenou
na dva týdny, letadlem do Bulharska s C.K.M.
Odjížděli jsme 12.srpna. To aby byl člověk včas zase
zpátky do školy. Na Zlatých pískách se bydlelo
v chatkách a do krásné restaurace s výhledem se
chodilo stolovat. Moře bylo teplé, žádné osmělování
jako v řece na Kocábě, rovnou do vlnek. Občas ses
potkal s medúzou. Jedna s modrým okrajem se mi
otřela o rameno. Pálilo to jako čert. Od těch dob již
jejich křehkou krásu neobdivuji. Potkala jsem mnoho
příjemných lidí – hodně z nich bylo na svatební cestě –
jiní zas na poohlédnutí se po partnerovi. Sympatický
vedoucí, který svou politickou úlohu na zájezdu nebral
příliš vážně, uměl informovat i pobavit, zařídil prima
extra výlety a legraci. Po jednom večeru nás pozval –
asi deset lidí – do chatky ještě na skleničku. To bylo
20.srpna. Otočil knoflíkem k poslechu českých zpráv
z rádia v 11 hodin večer.
„Volá Praha! Volá rozhlas Praha! Rozhlas je
obklíčen! Na ulici jezdí tanky, přesunem vysílání
mimo rozhlasovou budovu. Vojáci vnikli dovnitř.
Odmlčíme se, abychom zjistili, zda to bude možné.“
„Tohle přece nejsou zprávy“- volá na něho
kamarád. - „ asi jsi chytl nějakou blbou rozhlasovou
hru, kde se válčí a jezdí tanky, a teď v noci ?”
My mu přizvukovali: „Hele přelaď to, ať se dozvíme
něco o pražské okurkové sezoně. Ha ha?!”
Bohužel zprávy to byly, přímý přenos ze studia.
Vedoucí zbledl a povídá: „ Tak to máme na dalších 20
let sečteno”. Zatrnulo v nás, co tím myslí? Je to
opravdu dějinný krok zpátky a tudíž pro nás dvacetileté

s rozletovou perspektivou do budoucnosti to znamená
ztroskotání, zábrany, komunistická strana opět v síle
tím neslavným způsobem - šikana, hlídání, strach se
projevit, zavřené hranice.
Zavřené hranice? Teto poraď, co dělat!! Ihned
sedám a píšu dopis tetě Boži do Austrálie. Žije tam
již přes dvacet let se strýcem doktorem Ivanem Sirko.
Teta je zkušená. Prožila dvě světové války, zrovna tak
i strýc Ukrajinec. On vyvázl před bolševikem v Rusku
v 17ti letech na koni, jako bílý důstojník, kdy při honičce
na něho a další bělogvardějce, byl zahnán do uličky.
Tam jeho kůň naštěstí přeskočil vysoký plot, protože
mu střelil pistolí u ucha, kůň se vzepjal, a tak,
jak Šemík Horymíra, zachránil velkým skokem Ivanovi
život. Pak se dostal do Prahy a tam vystudoval doktorát
na Karlově universitě za svépomoci, protože rodina
zůstala v Užhorodě. Bratra mu tam rudoarmějci
zastřelili, když nedostali jeho. Jak se v Praze živil,
nevím. Říkal, že i chleba se sádlem bývala vzácná
pochoutka. Hrával dobře šachy i simultánky. Tak se
naučil hrát za peníze, aby bylo na zaplacení zkoušky.
Podruhé odjeli včas s tetou v roce 1947 z Prahy
do Belgie, kde jako lékař a ošetřovatelka vstoupili tehdy
do služeb Červeného kříže. Předtucha je nezklamala.
Zůstat déle a už by nevyjeli. Tak jsem si pamatovala
v šesti letech naši statečnou a odvážnou tetu z roku
1947. Často jsem jí psávala a ještě po smrti maminky
nadále. Ona mně na oplátku posílala finanční podpory.
Tentokrát šlo ale o velmi vážnou věc – budoucnost.
Jsem tam mezi veselými mladými lidmi, prší a je
teplo – o vše postaráno. V pětadvaceti člověk nerad
bere život příliš vážně. Je léto a jsme na dovolené.
Ale cítím hloubku okamžiku, přítomnosti.
Po návratu do Prahy na mě čekal dopis od tety
Boži. Přijeď, milá neteři, potřebuju Tvou pomoc, jsme
oba nemocni. Tak si to zařiď alespoň na rok. Datum
10.srpna. Že by opravdu? Najednou mi svitlo. Tetě
přece vůbec nic není a dopis mi posílá se zpětným
datem, aby pozvání nebylo nápadné jako cesta úniku.
Plně chápu. Zařizuji si neplacenou dovolenou, rozvazuji
pracovní poměr. Sháním pas a transitní visa přes
Rakousko a Itálii. Kupuji drahou vlakovou jízdenku
do Janova jako přípoj k lodi Marconi, která jezdí
se společností Lloyd Triestino. Strýc posílá lodní lístek,
pouze jednu cestu. Zatím to není podezřelé. Odjezd
se protahuje, protože na lodích nejsou v té cenové
skupině volná místa. Konečně - duben 1969. Uklízím,
balím, loučím se. Tátovi slibuji, že se přeci za čas
vrátím. On ví, že ho jen nahlas chlácholím a žehná mi.
Hodinu před odjezdem se objeví nečekaně brácha
ze Žiliny. Bouřlivě ho vítám. Přijel se rozloučit.
Naposled pohladím pohledem máminu kuchyň, činžák
ve Votické, hřbitovní zeď Olšanských hřbitovů
a nastupuji do vesele řinčící tramvaje. Rodina mi mává.
Jedu vstříc neznámé zemi, novým lidem, jiné řeči
a se smíšenými pocity. Zavírám za minulostí dveře.
Vlasta Šustek

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

Třikrát o umění a zábavě
Aleš Nebeský

1.
V melbournském jazzovém
klubu v Bennet´s Lane
vystoupila 23. května česká
zpěvačka, herečka, houslistka
a komponistka Iva Bittová.
Do Austrálie přijela
ze Spojených států a je třeba
poznamenat, že místnost
klubu, která je většinou naplněna milovníky jazzové
a alternativní hudby, byla tentokráte přeplněna hlavně
diváky českého původu.
Umělecky je Iva Bittová nejsilnější ve svých
hlasových improvizacích, při kterých přetváří svůj hlas
v hudební nástroj plný citlivých nuancí. Její interpretace
romské lidové hudby a jazzových variací dosahuje
téměř tvůrčí dokonalosti. Pokouší-li se ale pracovat
s klasickou hudbou, ne vždy je výsledek podařený
(Dvořák, Brams). Oproti tomu moderní vážná hudba
jí ale zřejmě dává více prostoru – na př. při interpretaci
Janáčkových písní.
Ať tak, či onak, její umění v tom nejlepším –
jako ostatně jakékoliv jiné umění – není uměním
pro každého. Své diváky a posluchače si ale nacházela
a nachází.
Snad i proto zařazuje do svých vystoupení čísla
s dávkou komičnosti – několik takových předvedla
i v Melbourne – kde se její umění spojuje se zábavou
(v tom připomíná newyorskou avandgardní zpěvačku
Laury Anderson z osmdesátých let). Bittová nikterak
nezakrývá svůj divadelní původ, právě naopak, plně
využívá svých hereckých a kabaretních schopností.
I když toto ani zdaleka není pokus o recenzi jejího
melbournského koncertu, měl bych snad dodat, že Iva
Bittová vystudovala státní konzervatoř v Brně, od roku
1978 byla herečkou v Divadle na provázku v Brně,
v roce 1978 obdržela cenu za ženský herecký výkon
ve filmu „Balada pro banditu“ (pamětníci tvrdí, že v té
době to byl „kultovní“ film mladé generace – zajímavé
snad je, že ani režisér filmu V.Sís nevěděl, že natáčí
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film podle divadelní hry chartisty Milana Uhdeho, který
byl dán normalizátory do klatby). Iva Bittová od té doby
ztvárnila několik filmových rolí. Poslední film Tajnosti,
kde hrála hlavní představitelku (režírovaný mladou
filmovou režisérkou Alice Nellis) dostal cenu Českého
lva 2007 za nejlepší film roku. V současné době žije
a působí v USA.

2.
Melbournské vystoupení
mi připomněl její rozhovor
uveřejněný 10.5. tr.
v Lidových novinách,
který se mi velice opožděně
právě dostal do rukou.
Rozhovor reagoval
na „nový“ systém udělování divadelních grantů pražským
magistrátem. Jedním z jeho důsledků bylo i zrušení
vystoupení Ivy Bittové se skupinou neworských
tanečníků na pražském festivalu. V rozhovoru Iva
Bittová uvádí, že to bylo „trpké zklamání a rozčarování
všech zúčastněných“ přestože ředitelka festivalu
poslala „velmi výstižný a opravdu pěkný omluvný dopis“
a dodává: „Je to ostuda, protože pro Američany a nejen
pro ně – cestuji po celém světě – je Praha opravdu
respektována a vnímána jako kulturní město, kam se
jezdí za uměním. Ne za zábavou.“
„Novinku“ v udělování grantů pražským divadlům,
dotaci závislou na počtu prodaných vstupenek, vysvětlil
v rozhovoru v Lidových novinách z 3.5. tr. pražský
radní pro kulturu Milan Richter tím, že umění je
založeno na subjektivních kriteriích a že tedy stanovení
dotace na počet prodaných vstupenek je měřítko
objektivní.

Bohemia Cakes - A Taste of Europe
342 Highett Road Highett Tel.:9553 6775

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

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

Za ocitování stojí závěr rozhovoru.
LN Není to objektivní. Každé divadlo má jiný počet
sedadel, jinou cenu vstupenky, jiný repertoár.
Je to nejobjektivnější nástroj LN Jaké divadlo máte rád?
Já nechci říct, jaká divadla mám rád. Vybírám si
konkrétní kusy. Baví mě balet, opereta... To je zajímavé.
Čardášová princezna!
LN Co činohra?
Činohra... Není to špatný. Ale tenhle žánr mě baví
trochu víc.
LN A muzikál?
Na muzikálu jsem byl jednou v životě. Byl jsem
na Angelice. Navštěvuji Národní divadlo, Stavovské
divadlo, Karlínské...
LN Malá vás nezajímají? Byl jste ve Viole?
Chci zjistit, zda radní pro kulturu má rád divadlo.
Kultura není jenom divadlo.
LN To není.
Chodím na to, co mám rád. Jazz, blues, výtvarné umění
taky není špatné, taky navštěvuju galerie...
LN Na to všechno choďte. Ale to divadlo...
Žádná sláva.
To je váš názor.
Tolik tedy člověk pověřený
dbát o pražskou kulturu.
Má ovšem pravdu v tom,
že vnímání umění je
ve své podstatě založeno
převážně na subjektivních
kriteriích. Smysl
pro umění prostě člověk
má a nebo nemá.
Divadelníci a další
kulturní pracovníci ovšem zahájili řadu protestů –
a podle posledních zpráv, snad i úspěšně. Zhruba
12 pražských divadelních scén, zejména těch menších,
je ohroženo. Na př. Divadlo Semafor. Na fotografii
demonstrace před pražským magistrátem je v pozadí
za Jiřím Suchým transparent: „Umění a zábavný
průmysl není totéž“. Při setkání s radním M. Richterem
prý J.Suchý poděkoval za grant poskytnutý pražským
magistrátem, ale již několik měsíců neproplacený a
divadlo nemá ani na zaplacení mezd zaměstnanců
a provoz divadla.

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

V pozvánce na možná poslední premiéru kdysi
tak populárního divadla se praví, že 31.10. by mělo být
připomenuto půl století divadla: „Bude to nejspíš jubileum
nedožité, ale věříme, že ho dokážeme důstojně oslavit
i bez pomoci magistrátu, který se takto nesmazatelně
a jednou provždy zapsal do historie pražského divadelnictví
jako jeho hrobař.”
Je zcela samozřejmé, že umění je také i zábava,
ale ne každá zábava je umění. Je to otázka pohledu.
A snad i vzdělání a intelektuální a citové schopnosti.
Také je samozřejmé, že zábava – po většině ta masová
a tím pádem i nejvíce podbízivá – si na sebe dokáže
vydělat sama.
Historicky vzato, umělci, hudebníci a kejklíři byli
najímány šlechtou pro svoje potěšení a zábavu, a církví
pro slávu a propagaci náboženství. Jak šlechta,
tak církev se řídili svým vkusem a potřebou a příliš
nerozlišovali mezi uměním a zábavou. Snad proto
dodnes na umění neexistují „objektivní“ měřítka. Moderní
doba přinesla „demokratizaci“ umění, šlechta byla
nahrazena mecenáši a církev státem a nebo spolky.
Pro volný umělecký výraz začal existovat zákon trhu.
Netrvalo dlouho a bylo jasné, že volné umění nemůže
na trhu existovat samo o sobě. Masa zákazníků žádala
vše možné, jen ne umění.
Současně se během posledních 300 let začal
vytvářen jakýsi „kult“ umění. Někteří umělci byli povyšováni
(či sami se povýšili) na „světlonoše“ a od té doby
se umělci, hlavně ti z nich, jejichž dílo „nechápavý dav“
nedokáže náležitě „ocenit“, domáhají podpory daňových
poplatníků. Jsou přesvědčeni, že jim to společnost
„dluží“, neboť oni slouží „vyššímu poslání“. Zpravidla
nějaké vzletné ideologii.
Přitom je samozřejmé, že volné umění – bez sponzorů –
existovat nemůže a podporováno být musí. Pokud
ta která civilizace ku svému životu umění potřebuje.
A tak se politici a byrokrati vyžívají v nemožném: najít
měřítko, jak stanovit co je a co není umění. Hledání
„objektivních měřítek“ umění nemá ovšem sloužit jen
k tomu, aby bylo možné stanovit, které umění si zaslouží
podporu byrokratů a daňových poplatníků. Vytvoření
„měřítka umění“ se pak může hodit pokud by šlo
o možnost snadno odstranit umění, které je „politicky
nevyhovující“.

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
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3.
Se zájmem jsem sledoval nedávný
„zápas“ nad fotografiemi aktů
třináctileté dívky vystavené
v sydneyské galerii, které byly
zhruba 48 hodin po otevření výstavy
zabaveny policií na základě stížnosti
o porušení zákona. (Netřeba dodat,
že následné policejní vyšetřování
po čtrnácti dnech porušení zákona
nezjistilo!?!). Reakce na policejní
akci na sebe nenechala dlouho
čekat a její průběh se dal přesně
předpokládat.
V první řadě se ozvaly obvyklé
politicky motivované hysterické výkřiky o fašistické zvůli
policejní cenzury (typicky nikdo nepřipomenul cenzuru
komunistickou) a odsouzení náboženské bigotnosti
stěžovatelů. Za pozornost stojí, že ti samí „obhájci“
umělecké svobody ani zdaleka tak vehementně neobhajují
např. uměleckou svobodu karikaturistů proti jiné
náboženské bigotnosti.
Také zřejmě nevadí, že stížnost na fotografické
práce Billa Hensona vzešla především od ochránců
dětských práv a obav z pedofilie. A pak také po řadu
dní měli redaktoři rubriky dopisů čtenářů vystaráno. Nejen
úvahami, zda třináctiletý člověk je schopen odpovědného
rozhodnutí, zda rodiče, kteří k modelování své dcery
dali souhlas, trestně neporušili svoji povinnost péče
o nedospělé dítě, ale i zcela nesmyslnými hádkami,
zda se jedná o umění a nebo pornografii.
Zájemce o fotografii nepochybně ví, že Bill Hanson
je výjimečným uměleckým fotografem. Neznamená to,
že jeho práce jsou nad jakoukoliv kritiku – to není
jakékoliv dílo jakéhokoliv tvůrce. Pokud někdo chce
pokládat jeho fotografické kompozice za pornografii,
je nemožné tomu zabránit. Právě tak, pokud někdo
chce považovat na př. Goyovu Maju a nebo Rubensův
Únos dcer Leukippových a nebo Y&J´s Chloe
ve melbournské hospodě za pornografii, ani tomu není
možné zabránit. Pokud chce někdo argumentovat,
že je rozdíl mezi malbou a fotografií a že fotografie
vlastně ani uměním není, ani tomu není možné
zabránit. To vše je „v očích diváka“.
Čemu je ale nutné zabránit, aby jakákoliv bigotnost –
ať již náboženská, politická či pocházející od „dogooders“ –
mohla rozhodovat o tom, co je či není uměním.
Přitom všem je snad nejvíce pozoruhodné, že exluzívní
výstava umělecké fotografie, kterou navštíví jen
omezený počet zájemců, vzbudí více pozornosti,
než masově přístupné internetové stránky pornografii
přeplněné.
To je zřejmě svět v kterém žijeme.
Se souhlasem autora převzato
z http://alenene.blogspot.com/

Oznámení o bohoslužbách 2008
na Šumavě
Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,
tj. 3.srpna, 2.listopadu, 7.prosince,...od 11.00 hodin
v říjnu se mše nekoná!
Po mši následuje malé občerstvení.
Adresa:
Locks Way, Belgrave South (MEL 84:J),
tel.:9754 5159
Všichni jste vítáni!

Tradiční

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
se bude konat v neděli 28.9.2008 na Šumavě.
Mši ve 14 hod. bude sloužit Otec A. Hrdina.
V 15 hod. pokládáme věnce u pomníku padlých,
pak následuje taneční zábava
s oblíbenou kapelou Edy Zlatého.
Oběd nebo jen kávu s koláčky podáváme
již od 12 hodin. Kroje jsou vítány.

Těšíme se na setkání na Šumavě!
Locks Way, Belgrave South (MEL 84:J)
Tel: 9754 5159

Program učiva dětské školičky na srpen :
2.8.
9.8.
16.8.
23.8.
30.8.

Dvanáct měsíčků
Kdo jsem
Sněhurka
Tři medvědi
Z pohádky do pohádky
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

Typicky české typicky australské
Marta Pelikánová
Tentokrát chci napsat o dvou typických věcech jedna z mé rodné hroudy a druhá z klokaního drnu.
Škodovka v Austrálii
Škodovka přišla do Austrálie s autem
a s reklamou. Čas od času je vidět v televizi,
jak skupina nadšenců na pláži staví z písku
model auta v životní velikosti. Nakonec
se z písku vyklube Škodovka a nadšení
spolusledovatelů mně vždycky zahřeje u srdíčka. A co mě
u něj zahřeje podruhé je to, že nikde není zmínka o firmě
Volkswagen a taky to, že všude je Škoda psaná hezky
česky s háčkem na s. Co na tom, že z úst Australanů
to zní stejně Skoda, my víme svý!
Škodovka se se svými výrobky nekrčí nikde v koutku,
nemá proč. Cena auta je tak trochu vyšší australský
průměr, ale moc jí to sluší.
Kdo nevěří, ať na tenhle web běží
http://www.skoda.com.au/index.asp
http://www.skoda.com.au/makingof.asp
Určitě je tenhle příběh lepší, než zážitek, který mi
vyprávěl kamarád. Byl o tom, jak kdysi chodil každý den
v Melbourne do práce okolo stařičkého auta značky
Škoda, které mělo za oknem hrdě značku CZ ale taky
v angličtině napsanou cedulku: "Prosím neodtahovat.
Čekám na náhradní díly."
VEGEMITE vysloveno vedžemajt
V každé zemi se snažím ochutnat
místní jídlo, potravinu, něco typického
k nacpání břicha. Vždycky! I kdyby
mě to mělo stát průjem. Teď se o něco
podobného pokouším více než rok v Austrálii a ne a ne
TO pozřít. TO se jmenuje - Vegemite.
Ačkoli mně tento fakt stále připadá k neuvěření Vegemite je potravina. Pro Australany naprosto famózní,
životně důležitá a nezbytná. Vyrůstají na ní jako děti,
dodává energii pracujícím, stárnou s ní i umírají. Já mám
pokaždé pocit, že bych umřela při jejím polknutí.
Stručný popis - je to černý a smrdí to. Podrobněji vzhledem se dá přirovnat k hustým švestkovým povidlům

nebo starému mazadlu na železniční výhybky, který měli
v kýblu nádražáci pochodující okolo kolejí, případně
k hódně vyjetému motorovému oleji. Vůní má blíž k tomu
oleji a mazadlu. Chutí nebo spíš nechutí se nedá přirovnat
k ničemu lidskému. Byla uklohněna poprvé už v roce
1923 australskou společností Freda Walkera. Vegemite
jméno bylo vybráno náhodně z klobouku Fred Walkerovou
dcerou. Vege je část znamenající zelenina, druhou část
jsem našla ve slovníku jako roztoč nebo klíště. To by
odpovídalo, té chuti se tak hned nezbavíte. Srandovní
je, že zakrátko byla tato značka prodána americké firmě
Kraft Foods, která Vegemite vyrábí dodnes. Ale to je
pro Australany vedlejší, protože Vegemite je jejich stejně
jako klokan, ale ten chutná mnohem líp. Mnoho
Australanů používá frázi "šťastný, malý Vegemite"
pro popis spokojeného dítěte. Kdo chce důkaz, tady
si může vyslechnout oblíbený dětský song opěvující tuto
lahůdku http://www.youtube.com/watch?v=vaESxxvCCFk .
Mohu na holý pupík přísahat, že tenhle popěvek znají
Australané každého věku, stejně jako každý Čech bude
vědět, přes kterou obilninu skákal pes. Vegemite je
vyráběna z pivovarských kvasnic (ze sladového zbytku
při výrobě piva). Ty se v chuti opravdu nezapřou a
dodávají vitamín B. K této základní ingredienci se
přidává zelenina, koření a taky sůl. Celkový výsledek
se nedá srovnat s ničím a nenapadá mě nic, čím bych
vám ji mohla připodobnit. No možná kdybyste osolili
ten vyjetej motorák... možná rozmixovat kvasnice
se zeleninou, osolit a nechat týden na sluníčku... možná
kdybyste si kousli do kostky maggi, můžete být stejně
blízko poblití jako po pozření Vegemite. Já ji taky
pro uklidnění australských kamarádů jako maggi
do polévky používám. I obyčejnému kuřecímu vývaru
dodá takový exotický říz. Ale nesmí se přehnat dávkování,
při větším množství udělá i z obyčejného kuřecího
vývaru nepoživatelný vopřivosloup, který vám stočí pusu
do kornoutu, oči vám budou kroužit šejdrem jak
po slezení s kolotoče, který zapomněla obsluha vypnout,
a žaludek vám sousto vrátí aniž poděkuje. Na besedě
v Melbourne mi jeden pán prozradil tajemství vhodného
použití této pochutiny: "Musíte jí na toast dát jen málo,
tak málo, že je nejlepší tam nedat vůbec žádnou."
Minulou cestu mi tato pochoutka zůstala utajena a
kdybych se s ní nepotkala i během téhle cesty, mohla
jsem být ušetřena ztráty jednoho ideálu. Jsem přesvědčena,
že ani slavný vojevůdce Lucius Licinius Lucullus by
ji nezařadil do menu svých ještě slavnějších hostin.
Pavel a Hana Homolkovi

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!

Pro ochutnávku nějaké místní typické potraviny budu
muset k původním obyvatelům na velké červy (larvy
blanokřídlého hmyzu), což proti Vegemite musí být
kulinářská lahůdka.
Podle mě je na doplnění vitamínu B lepší pivo pít
než jíst. V současné době se zabývám průzkumem jelikož je vitamín B účinný prostředek proti padání vlasů,
otáčím se za každým Australanem (čistě z vědeckých
důvodů) a pozoruji, jestli jsou proti plešatění odolnější
než muži z jiných krajů světa. Australští chlapi mají
přísun béčka nejen ve Vegemite, ale i v pivu, v jehož
spotřebě Austrálie předstihla i takové pivní velmoci
jako je naše vlast. Výsledky vám sdělím a případně
začnu brát objednávky na dovoz černé, smrduté pasty.
Ale možná bude přijatelnější užívat ji zevně.
Článek vyjadřuje názory autorky a vůbec nemusí
odpovídat skutečnosti. Klidně do toho jděte, třeba vám
bude Vegemite chutnat.
Někdy vám popíšu další typickou australotinu bumerang. Ale až mi zmizí ta boule na hlavě (vrátil se,
ovšem děsně rychle).
Good luck Škodovce a dobrou chuť odvážným
sebevrahům k Vegemite přeje Marta.
P. S.
Poslala jsem vzorek mým bývalým nádražáckým
kolegům s prosbou o analýzu. Majka provedla průzkum.
Cituji: "Zajistila jsem vše tak, že každý ochutnal, aniž
by věděl pocity z ochutnání těch předchozích. Nejlepší
byla Maruška, která ten fujtafl ochutnala první. A taky
byla nejstatečnější. Sedly jsme si k tomu a celé
natěšené jsme si obě nabraly na půl lžičky. Maruška
to do sebe hned kopla celý a snad se ani neušklíbla.
Já jsem začala opatrným olíznutím a myslela jsem,
že z tý chuti padnu. Naštěstí jsme tam měli rozdělanou
bombošku a ta nás zachránila. Další byl na řadě Míra.
Ten si nabral jen trošku a poslouchala jsem ho pak
skoro celý den, jakej je to hnus. No znáš ho. Pak byla
Markéta, ale to už jsem nebyla v práci. Svoje pocity
z takové lahůdky mi jasně dala najevo v icq lebkou.
Pak byl Ruda, ten to šel radši rychle zajíst obědem.
Vzápětí na to Katka, té z toho bylo dlouho blbě.
No a Boženka prý skoro zvracela a utíkala na záchod.
Ta to chudák asi odnesla nejvíc. Ale chce to vzít
na ochutnání partě na vodu. Abych ti řekla, dlouho
už jsem takový fujtabl nejedla. A to můžu říct, že jako
dítě jsem chodila na maggi v kostkách a chutnalo mi to.
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Jenže tohle se ani tomu maggi zdaleka nepodobá. Ono se
to vlastně nepodobá vůbec ničemu. Možná tomu mogulu,
jak jsi psala, ale ten jsem fakt neochutnala, takže podoba
jen podle vzhledu, možná by mogul byl chutnější. Vůbec
nechápu, jak to někdo může jíst, natož zbožňovat."
A teď si Boženka veze pár vzorků pro partu na vodu.
Doufám, že neznečistí vodní tok Vltavy.
Se souhlasem autorky převzato z www.petrpetra.net

Svátek otců v Národním domě
v neděli 7. září 2008 od 12.00 hod.
Srdečně vás zveme
na slavnostní oběd,
který ocení každý tatínek
vepřo, knedlo, zelo.
Rezervace míst na tel.: 9807 2326

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
M: 0411 749 306

PH: 9527 6806

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 SRPEN 2008
Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au
KAŽDÉ
ÚTERÝ

OBĚDY
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

KAŽDÁ
STŘEDA

SWING PATROL – LEKCE SWINGU

KAŽDÁ
STŘEDA

LEKCE BRAZILSKÉHO BUBNOVÁNÍ

KAŽDÝ
ČTVRTEK

Lekce od 18.30

Tancování od 21.30

Informace Carlos tel. 0402 322 301

Cena $10
Cena $15

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti

Pátek
8. srpna

Večeře od 18.00 hod

Neděle
10. srpna

Lekce od 17.30 hod.

Neděle
17. srpna

Cena $15

Argentýnské Tango
Cena $10

Vepřové Hody

Neděle
24. srpna

„Leclair, Debussy, Fauré a Franck“

Neděle
30. srpna

Rezervace tel. 9361 2051

19:00

17:00

Promítání filmu podle zájmu

Rezervace míst NUTNÁ tel. 9432 8246

18:30

12:00

Den otevřených dveří

Tancování od 19.00hod

12:00

Cena $20

Nedělní Odpoledne Francouzské Hudby
Cena $20

Disco - Dziupla
Cena $15

19:00
12:00
14:30
20:00
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