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KLUBOVNÍ PROGRAM 2002

* Friday 19 July 7 PM - Evening with Guitar
* Sunday 21 July 3 PM - “Introduction to Classical
Music” - talk in English given by J.Kovaricek
* Sunday 28 July 3 PM - Czech Film
* Sunday 4 August from 12 noon - Pig Feast
* Sunday 11 August 3 PM - A.G.M
* Sunday 25 August 3 PM - Czech Film
* Sunday 15 September 3 PM - Talk on Czech
music in English given by J.Kovaricek
* Sunday 22 September 3 PM - Czech Film
* Sunday 29 Sept - Musical afternoon for Vaclavs

* pátek 19.července - Večer s kytarou
* neděle 21 .července 15.00 hod - „Úvod do
klasické hudby“ - v angličtině, J.Kováříček
* neděle 28.července 15.00 hod - Film s
V.Burianem „Kapitán Korkorán“
* neděle 4.srpna od 12.00 - Vepřové hody
* neděle 25.srpna 15.00 hod - Film „Smrt
krásných srnců“ podle knihy Oty Pavla
* neděle 15.září 15.00 hod - Přednáška o české
hudbě - v angličtině, J.Kováříček
* neděle 22.září 15.00 hod - Film bude oznámen
* neděle 29.září - Václavské odpoledne se zpěvem

VEČER S KYTAROU
V patek 19.července

Dne 11 .srpna 2 0 0 2 v 15 hodl

v 7 hod. večer

se bode konat ve velkém sále Čs kluba
51 Coglin St. Brompton

Na sladké dřevo hrají

Karel Vystavěl, Robo Al.massy a
všichni kdo se chtějí přidat

Zveme vás na

Vepřové hody
v neděli 4.srpna ad 1Z hodin
H lav n í

Pozvánka pro členy Čs.k/abu
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Upozornění
Členské příspěvky na rok 2002/03
jsou nyní splatné
Organizační referentka paní Bedřiška Lisáčková
vám vystaví legitimaci
Cena členských příspěvků je uvedena
na zadní straně
tohoto vydání ŽIVOTA

53.

V alná hrom

Československého kluba v Jižní BustráW
Pořad schůze a kandidátku navrženou odstupujícím
výborem najdete uvnitř listu
Jiné návrhy kandidátu z řad členstva se musí podat
písemně tak, aby je jednatelka paní Líba Rajchová
obdržela nejméně 14 dní před Valnou hromadou, tj.
nejpozději do pátku 26.července.
Vpřípadě, že se nemůžete Valné hromdy zúčastnit,
můžete pověřit jiného člena, aby odevzdal váš hlas za
vás. Pro tento účel použijte Pověřovací volební lístek
otištěný v tomto listě. Správně vyplněný lístek odevzdejte
bud’ osobně nebo poštou tak, aby byl doručen nejpozději
do pátku 9. srp na 2002.
Volební právo mají pouze řádní členové klubu., kteří
zaplatili členské příspěvky na rok 2001/02. Nesejde-li se
do 15 hod. dostatečný počet řádných členů, Valná
hromada bude zahájena o hodinu později za jakéhokoli
počtu přítomných.
Jménem výboru
Jaroslav Kováříček, Předseda
Líba Rajchová, Jednatelka

Život

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA A ZE SVĚTA
v eská republika udělila cenu Jana Masaryka
Gratias Agit 2002 třinácti krajanům za šíření
dobrého jména České republiky. Mezi jinými i druhému
krajanovi z Melbourne JUDr Milanovi Kantorovi. Od
samého začátku v Austrálii se M.Kantor věnoval české
komunitě. V roce 1991 byl jmenován honorárním
konzulem a později Generálním honorárním konzulem
České republiky.
pidemie AIDS oproti očekáváním stále nabývá ve
světě na síle. V Česku je nemocných sice málo,
ale situaci může dramaticky změnit příchod imigrantů z
východu. Podle odhadu OSN si epidemie viru HIV
vyvolávající nemoc AIDS v příštích dvaceti letech
vyžádá sedmdesát miliónů obětí. Dosud nemoci
podlehlo více než dvacet miliónů lidí a dalších čtyřicet
s nemocí žije.
v eské dráhy se zmítají v obrovských finančních pro
blémech. Kvůli propadu přepravních výkonů v nák
ladní i osobní dopravě brzy nebudou mít na výplaty.
"Je to skandální, vedení po nás chce bezchybnou
práci a přitom nevíme, jestli dostaneme za měsíc
peníze," uvedl strojvedoucí z vršovického depa, který
si přál zůstat v anonymitě.
České televizi to vře i rok a půl po odchodu Jiřího
Hodače a Jany Bobošíkové. Kromě napětí po od
halení skrytých kamer televizí zmítají i obavy z čistek
na vysokých postech ve zpravodajství. Na Kavčích
horách se šíří zprávy, že vedení televize se chce zba
vit dvou ze tří dvojic, uvádějících hlavní zpravodajskou
relaci Události. Napětí panuje i v redakci sportu. Jejího
šéfredaktora Jaromíra Bosáka by prý měl záhy nahra
dit bývalý dlouholetý televizní redaktor, dnes mluvčí
ministra zdravotnictví, Otakar Černý.
éměř 8000 svědků Jehovových z celé Moravy při
jelo v minulý týden do Ostravy na třídenní oblastní
sjezd, který začal v Paláci kultury a sportu. Jde o první
ze dvou oblastních sjezdů této státem uznávané
náboženské společnosti. Druhý sjezd se uskuteční za
týden v Praze.
unák, Svaz skautů a skautek České republiky
připravuje výstavu illiustrací dobrodružné a skaut
ské literatury v Galerii Tvrdohlaví v pražském paláci
Lucerna u příležitosti devadesáti let skautingu v
českých zemích. Dnes se v ČR ke skautingu hlásí
53,000 členů. Skauting má v českých zemích za sebou
pohnutou historii několikrát přerušenou zákazy čin
nosti. První skautský tábor uspořádal Antonín Benja
min Svojsík v roce 1912. Skutečný rozmach zazname
nala junácká organizace za doby první Čs.republiky.
Nacisté zakázali skauting během protektorátu a znovu
v roce 1970 komunisté. Organizace byla obnovena
krátce po listopadu 1989 a poté přijata za člena mezi
národního hnutí.
delaide měla v dubnu minulého roku 1,072.585
obyvatel, z toho 522,043 mužů a 550,043 žen. Z
toho 72 procent lidí se narodilo v Austrálii. Druhé
největší jihoaustralské město je Mt Gambier s 22,751
obyvatel a třetí je Whyalla s 21,614 lidmi. Průměrný
týdení příjem jednotlivce v J.A. je $ 345.
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ovou vlnu žádostí o politický azyl Romů z České
republiky a ze Slovenska obdržela nejvetši
skandinávská země Švédsko. Jen za květen o azyl
požádalo 74 Romů z ČR a 206 ze SR. V loňském roce
to bylo 11 českých a 421 slovenských Romů. Podle
sdělení švédského Migračního úřadu zatím nikomu z
těchto žadatelů azyl udělen nebyl.
olicie dopadla v minulém měsíci skupinu 17 lidí,
která zorganizovala přes Českou republiku
nelegální přechod nejméně 700 běženců. Skupina,
která byla sledována již od roku 2000 a byla součástí
mezinárodní organizace vydělala nejméně 42 miliónů
korun.
kresní soud v Rychnově nad Kněžnou vydal
Kristině Colloredo Mansfeld její dědictví, zámek
Opočno, který jejímu otci Josefu Colloredovi Mansfeld
zabavili nejprve Němci a pak komunisti. Boj o vydání
Opočna vede rodina Colloredo Mansfeldů již od roku
1991, kdy dcera Kristina vznesla na opočenské panství
restituční nárok. Záležitost byla komplikovaná tím, že
Mansfeldové nestačili po válce včas zažádat o
navrácení majetku, který jim byl Němci zabaven kvůli
principiálním vlasteneckým postojům. Ministerstvo
..zemědělství po válce rozhodlo až v prosinci 1948, že
majetek jim byl základě Benešových dekretů zabaven
protiprávně. Lhůta do které si mohli iidé zažádat
navrácení majetku byla též do prosince 1948. Nicméně
nastávající totalitní režim opočenské panství v r.1949
opět zabavil. Rodina pak utekla do Kanady a kníže
Josef zemřel před 12 lety v Rakousku. Stát se proti
rozhodnutí okresního soudu odvolal a řízení bude
pokračovat dál u krajského soudu.
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Překlady
českých textů do angličtiny a naopak
pečlivě provede Alexandra Kováříčkové,
kvalifikovaná překladatelka
NAATI Akreditace - Stupeň 3
15 McBeath Drive, SKYE
S.A. 5072
Telefon: (08) 8332 0993
E-mail: alkova15@yahoo.com.au

Office (08)
Fax (08)
Fax Inter. (618)
A/H (08)

8280
8280
8280
8272

EDDIE DUBSKY
MANAGING DIRECTOR

DUBSKY TIMBER PTY. LTD.
HOOKINA STREET, BURTON
SOUTH AUSTRALIA 5110
TIMBER MERCHANTS, SAWMILLERS AND
IMPORTERS

8007
8248
8248
5733

Život

klub je okořeň každý pákk od 18.00 do 23.00
hod. a o neděli od 12,00 do 19,00 hod

;

,

ttajdeíe zde příjemnou obsluhu výběr jídel
vín českých a slovenských piv iýdení speciality
a vše za velmi rozumnou cenu.v*

,

,

Klubovní záležitosti
* Přednášku D r Jaroslava K ováříčka Music and Health,
v červnu navštívilo asi 30 osob včetně residentů Charles
Sturt Council, k teiý tuto přednášku sponsoroval.
* C eny za nejlepší m asky n a M aškarním disku získali
M irka Nováková, slečna Šlajsová a Z byněk Soukup.
■ Poválečnou veselohru s Jaroslavem M arvanem shlédlo
asi 25 lidí. D alší veselohra s králem kom iků V lastou
B urianem Kapitán Korkorán se bude prom ítat 28.
července ve 3 hodiny odpoledne. Přijď te se nejen zasm át
ale i si pochutnat si n a dom ácích zákuscích, které n a toto
odpoledne připravuje ženský kroužek.

Žensky kroužek
Ž enský kroužek vydělal od srpna 2001 do konce května
$ 2085. D íky patří ženám , které přinášely zákusky a
pom áhaly s prodejem . Jsou to Anna Eliášová, Bedřiška

Lisáčková, Věra KočandrJová, Saša Kovaříčková, Jarka
Toušová, Mirka Nováková, Jana Krátká, Klára
Chludilová, Olga Šatánková, Cathy Rozenzweig, Jarka
Almassyová, Anna Mervartová, Anna Jiránková a
Marie Staňková.
D ěkujem e všem za tuto pom oc, která osladí m nohým
návštěvníkům klubu život. V ydělané peníze touto
inností jso u použity n a vylepšení klubovního zařízení.
Marie Rynešová

I
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Pavel.H.VACLAVIK Home Ph:8276 6211 Fax 8276 6211
Work Ph:8224 0320 Fax 8223 1886
Mobil Ph:0414 918 603
E-mail Vaclavik@chariot.net.au
Je také možnost použití tamtamu a ústního podání z Huby do
úst. Milujte se a množte tuto zprávu dál a dál.
Jaká bude hudba? To záleží na účasti.
Děkuji za pozornost Pavel.H.Vaclavik

Jan Skácel: STRACHOLAM

I Je to tak snadné najít cestu k nám...
í
1
i
i
•
i
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20. výročí neboli Setkání dvacateráků
V životě slavíme různá výročí a jubilea. Na počátku
australského jara a evropského podzimu roku 1982 tedy před
dvaceti lety se přihodilo několik významných událostí. Jako
například, že jihoaustralským premiérem byl zvolen John
Bannon, a za nějakou dobu se dostala k moci strana Labour
ve federálním měřítku. Leč taky, a to hlavně bych rád
připomenul, že v té době přijela do Adelaide síla nových
emigrantů z bývalé Československé Socialistické Republiky.
Myslím si, že toto kulaté výročí je natolik vhodné k tomu
abychom uskutečnili ve spolupráci s Československým
klubem. "Setkání dvacateráků".
Využívám této možnosti klubovních novin ŽIVOT, abych
oznámil, že v sobotu 12.října od sedmi hodin večer bude
Československý klub otevřen za účelem tohoto setkám.
Samozřejmně, že jsou vítáni všichni nejen dvacateráci ,
můžou to být i bažanti, tedy ti, co přijeli o pár měsíců či roků
později anebo mazáci co přišli o pár týdnů či roků dříve. Jsou
vítáni i dvacateráci co nejsou členy klubu a také členové
klubu co nejsou dvacateráci. Přiveďte i své děti neboť věřím,
že i ony se rády setkají se svými kamarády z Košuťnaku či
Bány luky, Vídně a jiných koutů, odkud nás emigranstký vítr
přifouknul do Adelaidy.
Někteří se možná vrátili zpět do Čech či Slovenska anebo žijí
v jiných státech. Máte-li na ně spojení informujte je o této
akci. Z organizačních důvodů BY BYLO VHODNO, abyste
svou předběžnou účast potvrdili neboť podle těchto hrubých
čísel bude VIDNO, zda se akce bude konat v malých
výčepních místnostech či ve velkém sále. Máte-li nějaké foto
grafie či jiné suvenýry z té doby dejte mi vědět. V dnešní
technické době je mnoho způsobů, jak udělat kopii. Tato
technická doba nám poskytuje i mnoho komunikačních
prostředků , proto tedy spojte se se mnou a laskavě přislibte
svou účast na této mimořádné akci.

Okola potoka,
po kterém pírko plave,
přes zídku přelézt,
nadejít si humny,
na mostku po stál,
nad hučícím splavem
slovíčka hledat vhodná pro pěnu
zase je zahodit

a jít,
jíl,
na cestu uříznout si hůl,
spočítat hvězdy,
v lese zabloudit,
tmu jako plnou fůru sena
před sebou tlačil
a na místo náprav
uslyšel ze sna sténal ptáky

i

Je to tak snadné najít cestu k nám.

i
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53. Valná hromada Československého klubu v Jižní Austrálii
neděle 11.srpna 2002 v 15.00 hodin, 51 Coglin Street, Brompton

PROGRAM VÝROČNÍ SCHŮZE
1. Zahájení
2. V olba zapisovatele a sčitatele hlasů
3. Schválení zápisu z 52.V alné hrom ady z roku 2001
4. Zpráva předsedy a referentů odstpujícího výboru
5. Zpráva pokladníka
6. Udělení absolutoria odstupujícím u výboru
7. V olba předsedy a výboru
8. Volné návrhy
9. Zakončení

v

Návrh kandidátky na výbor Československého klubu na rok 2002-2003
Předseda
První vícepředsedkyně
Druhá místopředsedkyně
Jednatelka
Pokladník
Kulturní referentka
Společenská referentka
Organizační referentka
Sociální referent
Rozhlasový referent
Tiskový' referent
Ženský' kroužek
Pohostinství
Hospodář
Pozemkový údržbář
Sportovní referent
Členové výboru
Revizní komise
Smírčí komise
Public Officer

Zdeněk Jiránek
Saša Kováříčkové
Věra Kočandrlová
Líba Rajchová
Ing Zdeněk Kotásek
Dagmar Balcárková
Anna Jiránková
Bedřiška Lisáčková
Liboš Hanuš
Dr Květoslav Eliáš
Zdeněk Jiránek
Marie Rynešová
Marika a Jozef Drienikovi
František Zeman
Karel Tržil
Jan Nejedlík
Jaroslav Ryneš, Daniela Kautská,
Jiří Švehlák, Blanka Švehláková
Květa Fulínová-JacksotL, Dana Soukupová
Miloš Rozenzweig, Josef Švehlák
Eddie Dubský
Saša Kováříčkové

Pověřovací volební lístek
J á ......................................................................................................................................................................
(Jméno)
(Podpis)
pověřuji tímto pana, paní, slečnu...............................................................................................................
k odevzdání mého hlasu při volbách na Valné hromadě Československého klubu, která se bude konat
v neděli 11 .srpna 2002
Platnost ověřena jednatelkou

5.
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Zátiší na Kampě

VOLBY V ČESKÉ REPUBLICE

Chodívala jsem si tam odpočinout, sedávala jsem
v opuštěném člunu a Vltava mně pohupovala jako v
kolébce. A hra vln se slunečními paprsky mě ukolébala
do snění a jako v kaleidoskopu se mi míhaly před očima
obrázky dávné minulosti.
Viděla jsem Prahu bohatou, kterou mocný král
obdařil stavbami chrámů a mostů, Prahu zbídačelou
bratrovražednými boji, vzkříšenou Prahu rudolfínskou,
kdy hrad hostil podivínského císaře a zologickou
zahradu, astrology a šejdířské alchimisty. Zjevila se mi
Praha drancovaná a vykrádaná útočnými Seveřany,
znovu zalidněná zručnými řemeslníky, vyšperkovaná
paláci nové šlechty. To z Bertramky zaznívaly
mozartovské árie, město hostilo italské primadomy a ve
fiakrech se projížděli lidé v napudrovaných parukách.
Cizince vystřídala venkovská mládež přijíždějící
se vzdělávat na vysokém učení pražském a bouřila
město k novým cílům a ideálům. A Praha prospívala, na
Žofíně se tančilo a hrálo, na Zámeckých schodech se
procházeli cudní milenci, Praha si darovala divadlo a
vlastní umělce.
Ale má vidina se zakalila, viděla jsem Prahu
chvějící se strachem a dupanou cizími vetřelci. Až v
novém jaru se zbavila otrockých pout a dýchala novými
nadějemi. Taková se mi jevila Praha v mém snění
poslední.
Pak už jsem ji viděla jen v kruté skutečnosti,
rdoušenou rudými standartami a tonoucí v hřmotu
milicí. To byl den mého loučení.
Když jsem se vrátila do Prahy po mnoha letech,
Kampa ztratila své mámivé kouzlo. Dívala jsem se na
město skutečnýma očima a viděla jsem Prahu překotně
se snažící dohnat jiná velkoměsta. Ohlédla jsem ji od
Hradu přes střechy chrámů až k Vyšehradu a přála
jsem si, aby to dávné proroctví1o věčnosti Prahy se
splnilo.

Před nedávnými volbami koloval po Čechách
následující vtip - Potkají se dva kamarádi, jeden se ptá
toho druhého koho bude volit. Odpověď zní: Budu volit
komunisty. No to já vím, to je samozřejmé, ale v které
straně?
Tato anekdota moc k smíchu není ale může nám
naznačit proč se letos tak málo voličů zúčastnilo voleb.
K urnám přišlo pouhých 57 % oprávněných voličů, ve
volbách před čtyřmi roky volilo 74 procent. Nejsilněji
vyšla z voleb ČSSD, tedy sociální demokracie, která
dostala 30.2 % hlasů a ve sněmovně tak získává
sedmdesát křesel, o 4 méně než v roce 1998.
Následovala Klausova ODS s 24.47 procenty a 58
mandáty (ztratili jich pět.) Koalice dostala pouhých
14.27 %, tedy 31 poslanců (ztráta 8 křesel.) Polepšili si
pouze komunisté, kteří vyšli z voleb s 18 % jako třetí
nejsilnější strana a obsadí 41 poslaneckých křesel, tedy
o 17 více než v parlamentu předešlém. Nárůst
komunistických hlasů nebyl veliký, všichni se však
disciplinovaně k volbám dostavili a tak k balanci v jejich
prospěch jim pomohli ti, kdo se voleb nezúčastnili. S
. tímto výsledkem budou musit nyní další 4 roky žít.
President Havel pověřil sestavnením vlády předsedu
nejsilnéjší strany Vladimíra Špidlu, který stále ještě
vyjednává. Jeví se, že v příští české vládě bude zastou
pena levice (ČSSD) střed (KDU-ČSL) i pravice (Unie
Svobody). Její program však bude levicový.
Víme, že čeští voliči byli zklamáni Klausem a jeho stra
nou, hlavně tzv. opoziční smlouvou. V Čechách stále
ještě panuje nedostatečná kvalita občanského vědomí.
Ani voliči ze zahraničí nezasáhli nějak významně do vo
lebních výsledků. Jistě, podmínky nebyly pro většinu
voličů v emigraci příznivé, když se muselo volit osobně
na zastupitelských úřadech. Ani však voliči, kteří měli
tyto úřady na dosah ruky, na možnost volit příliš
nereagovali, k urnám se dostavila jen nepatrná hrstka
krajanů.
Je smutné, že ani po tolika letech nedokázala se země
vyrovnat s komunistickou minulostí. V české politice
stále mají značný vliv komunisti současní i ti minulí,
kteří rychle přestoupili do jiných stran. Občané nebyli
schopni ani po dvanácti letech od převratu založit a
podpořit nějakou liberální vskutku demokratickou
stranu. Příčin je zajisté hodně, i ti bývalí komunisté mají
své mocenské kontakty, sdělovací prostředky nejsou v
českých rukách. Také ona havlovská mírnost “Nejsme
jako oni” nyní sklízí své plody. Vybudování kvalitního
demokratického systému bude zřejmě potřebovat mno
hem více času, než jsme doufali. To jsou smutné
následky 40 let panování komunistického systému.
Jaroslav Kováříček
© © © © ©

Jiřina Zacpalová

~*an Čeněk Strožík se obrátil na Generální kozulát v
Sydney o pomoc při zjištění současné adresy svého
dědy. Robert Wanat, nar. 23.5.1945 do Austrálie
emigroval v 60.letech, pracoval ve zlatých dolech, po
pracovním úrazu je v invalidním důchodu. Případnou
informaci laskavě sdělte na tel.č. konzulátu v Sydney
02 93710479.

fAilan Bofmiinsku
Manager
y
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Dotaz na mezinárodní redakci Rádia Jerevan:
Je pravda, že se během letních měsíců očekává
výrazný hospodářský růst v České republice?
Ano, je to velmi pravděpodobné, protože tam budou
vládní i parlamentní prázdniny.

Toto číslo pro vás připravili Saša Kovaříčková a
Zdeněk Jiránek

6.

Život
Zdravotní infromace

Nedělní zdravotní informační odpoledne nám přineslo
zdroj informací, které jsou důležité pro nás všechny.
Screenino mammoqram
Rentgen prsu je v současné době nejlepší metodou na
včasné zjištění rakoviny u starších žen. Rentgen se
doporučuje zejména ženám ve věkové skupině od 50
do 69 let. Odhaduje se, že mammogram každé dva roky
sníží možnost úmrtí na rakovinu prsu až o 40%. Ženy
jiných věkových skupin 40-49 a starší než 70 mají též
nárok na mammogram. Mammogram je bezplatný test,
objednat se můžete na telefonním čísle 13 20 50.
Pap smear test
Každá žena by měla mít stěr děložního krčku každé dva
roky (Pap smear). Po 70 letech nemusí ženy tento test
mít za předpokladu, že měly dva normální stěry během
předešlých 5 let. Ženy které měly celkovou
hysterektomii nemusí tyto testy mít. 90% rakoviny
děložního krčku by se dalo předejít, když by si každá
žena nechala udělat stěr každé dva roky. Pap smear
vám udělá rodinný lékař, Women Health Centres, Shine
SA kliniky, Migrant Health Services. Informace získáte
na čísle 8226 8181.
Rakovina prostaty
Rakovina prostaty je nejčastější druh rakoviny u
starších mužů. Zatím neexistuje test na preventivní
kontrolu tohoto druhu rakoviny. Proto je nutné sledovat
časné příznaky. Avšak tyto mohou být stejné jako u
nezhoubného zvětšení prostaty. Příznakem může být
problém se začátkem močení, častější nutkání zejména
v noci, krev v moči, bolest při močení. Nejlepší způsob
jak odhalit tento druh rakoviny je roční lékařská
prohlídka a doporučuje se pro muže starších 50ti let.
© © © © ©
Ve Valašském Meziříčí odvolali valašského
krále Polívku

Česká tisková kancelář - 6.7.2002
Vláda valašského krále Boleslava Polívky alias
Boleslava I. nad Valašským Meziříčím v pátek skončila.
Místní obyvatelé jej v nepřítomnosti zbavili trůnu a místo
něj si zvolili panovníky dva - letního a zimního. Učinili tak
při příležitosti rekonstrukce Bitvy usmíření, která se měla
odehrát před 86 lety. "Boleslav I. na nás zvysoka kašle,
naše problémy neřeší a nehodlá nás poctít návštěvou,"
stojí v oficiálním zdůvodnění jeho nenásilného svržení
obyvateli. Novými králi byli jmenováni osmačtyřicetiletý
Karel Koňařík na léto a o rok starší Rudolf Vávra na zimu.
První je známý pod osobní přezdívkou "Sběrový refer
ent", neboť je vášnivým sběratelem druhotných surovin,
jeho zimní kolega proslul jako 'Dispečer", který vytrvale
pendluje na autobusové lince z nádraží na točnu v osadě
Hrachovec a řidičům radí, jak mají jezdit.
: Sedí chlápek u televize a najednou slyší: „Pojď
do hospody."
Sedí dál a za chvíli zase slyší : "Pojď do hospody." Je mu
to divné, ale dál sedí a kouká, jenže za chvíli zase slyší:"
Pojď do hospody."
Tak mu to nedá a zavolá: „Kdo to na mně volá ?"
"Tvoje játra, pojď do hospody, přece nebudeme tvrdnout
doma!"

STAROBRNO * ČESKÉ PIVO ROKU 2001
SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČLENY ČS KLUBU
KARTON LÁHVE 24 x 354 ml $40.00 včetně GST
OBJEDNÁVKY: Ph: 8278 8435 Fax: 8278 8345
E-Mail: siuyaimporters@yahoo.com.au

Členské příspěvky na rok 2002-2003 zaplatili:
F. a J.Touš 3Q.-, A. Dubský 40.-, Prof. K. Halla 20-, D.
Balcárková 20.-, J. a H.Rosenzweig 30.-, J. a I.Kmínek
30.-, A. Maroušová 20.-, L. Utěkalová 20.-, J. Pavkovičová
20.-, J. a M.Sklenář 30.-, O. a M.Stanke 40.-, Soukup 30.-,
J. Kalina 20.-, V. Král 20.-, L. a G. Hofr 40.-, Z. a H.
Kotásek 30.-, J. a M. Ryneš 30.-, V. a A. Mervart 40.-, D.
Ryneš 35.-, A. Lisáček 35.-, B.Lisáčková 20.-, K. Lang a S.
Wasiěwicz 30.-, Dr. E. Hrorrský 35.-, J. Sodomka 30.-, L.
■Macháček 20.-, J. Hříbal 20.-, E. a T. Milerský 30.-, J.
Černý 20.-, P. Zeman 20.-, M. a L. Kostelník 30.-, R. a R.
Schmidt 30.-, B. a R. Šulda 30.-, Dr. J. a A. Kováříček 40., M. a H.Šlajs 40.-, J. a C.Rosenzweig 30.-, L. Mičenko
20.-, V. Štaif 20.-, V. Kočandrtová 20.-, J. a D.Čermák 30., A. Frohnertová 20.-, L. Dobreff 20.-, J. a P.Ryneš 40.-,
Dr. J. a W.Pertl 40.-, J. a M.BIaščak 30.-, Z. Šemberová
20.- Z. a J.Zacpal 30.-, V.Ššlha 20.-, V. Jurčík 20.-, V.
Burešová 20.-, B. Židlička 20.-.
Dary na klub:
E.a T.Milerský 10.-, Z.a H.Kotásek 10.-, J.Černý 10-, P.
Zeman 10.-, L. Dobreff 20.-, V. Šilhá 10.-, Z. a J.Zacpal 5.J.Hříbal 10.-.
Dary na rádio:
J. a M.Sklenář 10.-, Z. a H.Kotásek 10.-, V. a A. Mervart
10.-, K. Lang 10.-, J.Sodomka 20.-, R. a R.Schmidt 5.-, Z. ř
a J.Zacpal 5.-, V. Burešová 10.-, J. a D.Čermák 10.-.
Inserce:
Solomons Carpets 100.-, Opal Gem Factory 100.-, Rega>
Footwear 50.-, Adelaide Accounting Service 50.-.
Děkujeme všem členům za dary a členské příspěvky

Když už vláda nechce financovat krachující důchodový'
systém, m ěla by aspoň povolit euíanazii.

Solomons
Carpets
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THERE'S MAGIC
IN A SOLOMONS CARPET

CARPET
VINYL

RUGS

REMNANTS
TILES

P a v e l 8c J a n e V a s e k

O

PARQUETRY
RUNNERS

•

OVERLOOKING SERVICE

•

10

2 9 6 G r a n g e Rd,
F lin d e rs P a rk 5 0 2 5
P h ./F a x : 8 3 5 1 9 0 8 0

% OFF TO ALL CZECH CLUB MEMBERS

Tel.: (08) 8237 0588
Fax/TeL: (08) 8234 3134
Mobile: 0414 443 061

Exporters, Manufactures,
Retailers of Fine Opal Jewellery

L isa c ek & C o.
B arristers & S olicitors
61 C arrin g to n S treet
A delaide S.A. 5 000

A.S. Lisacek LLB

ADELAIDE ACCOUNTING SERVICE PTY LTD
A.B.N. 76 065 385

A.C.N. 065 385 364

City Branch A.B.N. 90 480 112 307

KVETA FULIN BA(ACC)
ASA, MNIA, NAATI3
10 Surflen Street
Adelaide S.A. 5000

JAN RYNES

Ph./Fax: 8212 8125
Mob.: 0415 755 748

38 King William St.
Adelaide
South Australia 5000
Tel./ Fax: 61-8- 8212 2652
e-mail: msr@senet.com.au
http ://www. southaustrali a. com/opalfactory
10 % OFF TO ALL CZECH CLUB MEMBERS

MANUFACTURING JEWELLERS
S jíc c ú s iiiú ttta - ¿a
a*teC a te c C c lč ttý

e rt< z < z a e 4 H e * tt

w a d e to- ty o c n o to m cteox& tt-

41 Adelaide Arcade, Adelaide

Phone: (08) 8223 4130
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Poslouchejte naše
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
Vysíláme zprávy ČTK, Carolíny, z domácího i zahraničního tisku a naši hudbu všech žánrů
každou neděli od lld o 12 hodin dopoledne na stanici 5CST-FM na 88.5MHz a
každé pondělí od 7.30 do 8.30 hodin večer na 5PBA-FM NA 89.7MHz.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2002/03
Jméno a příjmení_______________________________________________
Adresa_________
Post code
Členské příspěvky

Jednotlivec (pracující)
Rodina (zahrnují se děti do 18 let)
Penzista
Penzisté (rodina)

Dar klubu
Dar na vysílání
Celkem

$35
$40
$20
$30
$
$
$

Odstřihněte a odešlete s poplatkem na adresu : Czechoslovak Club in S. A., P.O. BOX 89,
Hindmarsh, S.A. 5007

