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Information Bulletin of Czechoslovak Club in Adelaide, S.A.
Informační zpravodaj Československého klubu v Adelaide, S.A.
D isko pro zra le jš í věkem ale mladé duchem
p ř i kterém s i budete m ocipopovídat i zatančit
u p říle žito sti svátku Josefa a dalších březnových
oslavenců
v so b otu dne 2 2 .
b ře zn a ve 2 0 .0 0
ve velkém sá le klu ba

L ib ý výběr hudby stylu E v y a Vaška a podobně
V stupné $ 5

V neděli 27.dubna ve 15.00
bude promítán současný film odehrávající se v
severomoravském pohraničí „Divoké včely“ který byl
nominován v roce 2000 na Oscara

MAŠKARNÍ pyžamové disko
sobota dne 12.dubna ve 20.00
Večeře se podávají již
od od 18.00 hodin
Ceny za nejlepší masky
Vstupné $ 5

Česka mše

svata

(Páter (Pěnčík bude sloužit svou
poslední českou m ši před svým návratem do vlasti
v neděli 2 března v 1 1 .3 0 v kostele svJosefa
18 Captain Cook Avenue, Qlinders (Park

Czechoslovak Club
51 Coglin Street Brompton

si

Xs

Qpenine Times
Fridays 6 PM to 11 PM and Sundays 12-7PM
Excellent choise of meals
Variety of Czech & Slovak beers

February 2003

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Pořadatelé zvou všechny vyznavače rybářského sportu na
klubovní rybářské závody na řeku Murray, v sobotu 29.
března do místa zvaného Big Bend. Soutěžit se bude od
ranního rozbřesku do pozdního odpoledne. Soutěž o
ceny je přístupná každému po zaplacení pěti dolarů.
Peníze budou použity na nákup cen vítězům soutěže.
Závodit budeme ve třech kategoriích:
1/ Nejtěžší ulovený kus
2/ Největší počet chycených ryb
3/ Nejvyšší počet bodů
podle bodovacího systému, kdy za kapra
šupinatého získá soutěžící 10 bodů, kapr
zrcadlový (špíglák) 20 bodů, za každou chycenou rybu
jiného druhu 50 bodů. Murray Cod přinese soutěžícímu
100 bodů, Vodník ,a Mořská panna (neposkvrněná) budou
odměněny 1000 body.
Popis cesty

Z Adelaide nejlépe po Grand Junction Road směrem k
horám. Projedemi osadami Houton, Inglewood, dále podél
vodní nádrže do Chain of Ponds, projedeme Gumeracha,
Birdwood a dorazíme do Mt.Pleasant. Na konci této osady
odbočíme vpravo na Swan Reach/Walker Fiat. Po 51 km
od odbočky sjedeme dolů ke slepému rameni řeky ve
Walker Fiat. Na „T“ se dáme doprava, objedeme slepé
rameno a asfalt nás přivede k převozu (ferry.) Na druhé
straně řeky nastavíme ukazatel kilometrů ve voze na nulu
a dáme se cestou vzhůru na „T" rozcestí, kde odbočíme
vlevo, směrem na Swan Reach. S řekou po naší levé ruce
pokračujeme silnicí přes osadu Nildottie a dál. Přesně na
21.9 km od ferry je odbočka na prašnou cestu vedoucí
k Big Bend. Odbočka bude označena na asfaltu sprejem,
a poznáme ji podle toho, že hned na začátku této prašné
cesty je „griď. Po dalších 4.8 km na prašné cestě
sjedeme k řece, cíli cesty. Místo je rovné zhruba 700
metrů zdéli, porostlé stromy. Břehy jsou snadno přístupné
a voda u břehů mělká. V místě není přebytek dřeva a
bylo by tudíž záhodno, aby každý nějaké to dříví přivezl
sebou. Sejdeme se podle možností už v pátek 28.,března,
to abychm se s místem seznámili a u ohně promysleli jak
na ně!
Těšíme se na hojnou účast,
začněte už ted s přípravou
rybářského náčiní, s broušením
háčků a schraňováním žížal.
Bližší informace ZJiránek na
č. 8263 8218 anebo vždy
v pátek v klubu. Petrův zdar!
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KiUBOVNÍ ZPRÁVY

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA A ZE SVETA
ředsedové všech parlamentních stran se dohodli,
že třetí volba prezidenta se uskuteční v patek 28.
února na společné schůzi obou komor znovu na
Pražském hradě. Jen Unie svobody-DEU prosazovala,
aby se začalo rovnou připravovat všelidové hlasování,
zatímco Jejich koaliční partneři ČSSD a KDU-ČSL chtějí
ještě najít společného kandidáta pro parlamentní
volbu.
raha svou ekonomickoujp;
r: W ¥ W W * W 9 M
úrovní značně přesahuje f |
průměr EU. Takový je závěr % j| v S p f - T '
studie publikované organizací
f
EurostaL Ve východní Evropě Ě
je Praha naprosto jedinečná, pouhé čtyři z 56 regionů
v kandidátských zemích dosahují alespoň 75 procent
němého HDP Evropské unie.
ákazníci se musí připravit na zaokrouhlování cen
v obchodech na padesátníky a celé koruny už
daleko dříve, než až v červnu, kdy mají přestat platit
desetníky a dvacetníky. V obchodech se zdražuje už
nyní. Prodejci totiž začali zaokrouhlovat ceny na
padesátníky a celé koruny. Chybějí jim drobné mince.
Mají sice přestat platit až koncem května, ale už teď
jich je nedostatek. " Z e dne na den zmizely v našem
obchodě ceny s haléři a objevily se v korunách. Rohlík
sice zlevnil na korunu, ale šiška chleba, která stála
19,60, je najednou za dvacet/ řek] starší prošedivělý
muž, který vycházel z jedné pekárny na Vinohradech.
P rvní vůz z nové automobilky v Kolíně sjede z
■
montážních pásů až za dva roky. Už dnes však na
hánějí, jak uvádí zahraniční tisk, malé peugeoty,
citroeny a toyoty výrobcům vozů v Německu hrůzu.
Francouzský koncern PSA ve spolupráci s japonskou
Toyotou dosud tajily, jaké minivozy budou v Kolíně
vyrábět Sotva se však na veřejnosti objevily první
údaje o chystaných novinkách, v Německu propukla
panika.
fizer, který vyrábí například preparát Viagra,
oznámil záměr převzít Pharmacii v červenci 2002.
Pokud společnosti souhlas protimonopolních orgánů
dostanou, počítají s tím, že se oficiálně spojí v le
tošním prvním čtvrtletí. Pfizer přitom už je největším
farmaceutickým koncernem na světě. S Pharmacii se
má stát gigantem v oboru s podílem 11 procent svě
tového trhu. Seznam deseti největších výrobců léčiv
ve světě se kvůli fúzím a akvizicím každé desetiletí
dramaticky mění. Tyto snahy ale mají firmy čím dál
těžší kvůli obavám protimonopolních orgánů z příliš
velkého vlivu na konkurenční prostředí. Spojením
Pfizer-Pharmacia by vznikla firma o polovinu větší, než
je jejich nejbližší rival, britský GlaxoSmithKline Plc.
Specializovaní analytici z odvětví jsou toho názoru, že
Pfizer-Pharmacia nebude mít nikde na trhu výraznou
převahu. Připomínají ale, že regulátoři se na spojení
firem dívají přísnějším okem a berou v úvahu všechny
dopady spojení.

P
P

i l v e s t o V S K Á zábava v Československém klubu
byla velmi zdařilá se skupinou BUNKRY z Brisbane,
jejíž členové nám hráli a zpívali až do „bílého rána".
| otografie Vladislava Vítka „Američané v Plzni" bude
■ možno shlédnou od 23.února po dobu asi
jednoho týdne
rajané v Jižní Austrálii přispěli na oběti povodní
$ 2075 a Československý klub přispěl částkou
$ 1000. Celková částka $ 3705 dolarů bude osobně
předána osobně presidentem klubu panem Jiránkem
starostovi obce Metly v dubnu.
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Překlady
českých textů do angličtiny a naopak
pečlivě provede Alexandra Kováříčkova,
kvalifikovaná překladatelka
NAATI Akreditace — Stupeň 3
15 McBeath Drive, SKYE
S A 5072
Telefon: (08) 8332 0993
E-mail: aIkova15@yahoo.com.au
Office (08) 8280 8007
Fax (08) 8280 8248
Fax Inter. (618) 8280 8248
A/H (08) 8272 5733

EDDIE DUBSKY
M AN AG IN G D IR E C TO R

D U B S K Y T IM B E R P T Y - L TD .
H O O K IN A S T R E E T , B U R TO N
S O U T H A U S T R A L IA 5110
TIM B E R M E R C H A N TS , SAW M ILLERS A N D
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Hvězdné znamení v kuchyni

S vatý V á c la v e

Vodnář ve svém životě nepřikládá jídlu zvlášť
důležitou roli. Podobně jako Váhy patří Vodnáři
spíše k střídmým jedlíkům. Pokud se jim po
daří zavítat na večírek s bohatým pohoštěním, jsou rádi
a ocení to. I když mnohem důležitější než prohnuté stoly
s jídlem je pro ně to, že jsou mezi lidmi. Vodnáři občas
působí dojm em, že ani nejedí, a opravdu jim stačí málo,
aby uspokojili svůj žaludek. Jen u málokterého Vodnáře
bychom našli opravdový sklon k labužnictví. Vodnáři jsou
totiž vzhledem k svému mnohdy hlubokému myslitelskému založení vzdáleni přízemnímu materialismu.

Svatý Václave,
vévodo české země
kněže náš
pros za ny Boha
svátého ducha!
Kyrieleison!
Nebeské jest tvorstvo krásné
Blazě tomu, ktož tam pojde:
v život věčný,
oheň jasný
svátého ducha!
Kyrieleison!

Vídeňská specialitka: 250 g drůbežího masa, mražená
zelenina, 2 papriky, 3 rajčata, máslo nebo margarin
smetana, 1/2 I mléka, bazalka nebo tymián, vegeta a
sůl, 250 g jakýchkoliv těstovin.

Pomoci tvé žádámy,
smiluj sě nad námi,
utěš smutné,
otžeň vše zlé,
svátá Václave!
Kyrieleison!

Maso nakrájíme na kostičky a osmahneme. Mezitím zle
hka podusíme mraženou zeleninu. K masu a zelenině
přidáme papriky a rajčata, trochu másla, a opět po
dusíme dokud nebude paprika měkká. Přidáme smetanu,
mléko a případně zahustíme. Nakonec přidáme, bazalku
nebo tymián, vegetu a sůl. Těstoviny uvaříme běžným
způsobem.

Tzatziki: Na tzatziki potřebujeme 600 g řeckého jogurtu
1 větší
stroužky
oleje, 2
okurku a

(400 g) salátová okurka hadovka, sůl, 2-3
česneku, lžíce vinného octa, 2 lžíce olivového
snítky čerstvé máty.
Mezitím opláchneme
se slupkou nastrouháme nahrubo.

Půlnoční polévka 250 g bílých fazolí, 250 g uzeného
bůčku, 2 cibule, 2 lžíce hladké mouky, 4 lžičky tuku, 1
lžička sladké papriky, 1/2 lžičky pálivé papriky, 2 lžíce
rajského protlaku, česnek, sůl, pepř a ocet.
Bůček a den předem naložené fazole uvaříme. Uvařený
bůček z polévky vyndáme. Z cibule, mouky a tuku
uděláme jíšku, přidáme do vývaru spolu s mletou papri
kou,
rajčatovým
protlakem,
okořeníme,
osolíme,
přidáme podle chuti česnek a ocet. Nakonec dáme do
polévky nakrájený bůček a krátce povaříme.

Členské příspěvky na rok 2002-2003 zaplatili;
1 a LThumwald 40.-, F. Horáková 20.-, L a O.Tureček 30.-,
M. a O.Malandris 40.-, LRajchová a G. Green 40.-, M. a E.
Jano 40.-, E. Morgan 30.-, rodina Macurovi 40.- P.Rovenský
40.-, E.Bloomfield 20.-, 3. a V.Chládek 40.-, P. a R.Horák 40.-.

Dary na klub:

Dary na povodně :

3. a LThumwald 10.-

X a V.Tancibůdek 60.Z. Šemberová 5.-

Děkujeme všem členům za dary a členské příspěvky.

Jan Rejzl vydal v Anglii

MY BOOK ABOUT SAINT WENCESLAUS
Moje kniha o svátém Václavu
Cena výtisku £13 a £3.50 poštovné letecky
Informace o knize najdete na website: www.wenceslaus.com
Objednávky fax: OOl 1 44 1603 404410
email: jan@wenceslaus.com

Regal F

o

M ila n Bofmtínsky
Manager

Mech 041S238 865
40 West Thefcarton Poad. Thebarton SA 503 i
PO Box 509 Hindmsrsh SA 5u07
Ph o n e ’, (08) 8354 4661 Fax: (08) 8354 466í
Paní Nováková se ptá manžela: "Kam jsi dal těch 200 korun, co
jsi dostal na nákup?”
Novák: "Jednomu staršímu muži."
Nováková: "Odkdy jsi takový lidumil? Co vlastně ten chlap dě
lal?" Novák: "Čepoval pivo!"

K U P O N pro C T E N A R E „Ž iv o t“
10% sleva na celoaustralský čtrnáctideník N O V I N Y
16 stran formátu A 3
Prosím zašlete noviny na adresu:
Jméno a příjmení:____________________________________
A dresa:______________________________________________
Předměstí a poštovní k ó d :_______________- ____________

Kupon a šek vyplněný na N O VIN Y s částkou AUS $ 50 zašlete na adresu
„Noviny“, The Wentworth Bldg., B62 Univ. O f Sydney, NSW 2006
Platí pouze pro NOVE předplatitele novin.

KLUBOVNÍ PROGRAM 2005
* neděle 23.února 12.00 — M ezinárodní
kuchyně a v 15.00 hod. Vystoupení Petra
N ovotn éh o, baviče a TV showm ena

* neděle 2. března 11.30 — Česká mše v St
Joseph Church a BBQ od 12.00 v klubu
* neděle 9. března 19.30 — Gala Concert
legend českého popu v Eider Hall

*
*
*
*
*

sobota 22Jbřezna 20.00 — Josefské disko
víkend 29.-30.března — Rybářské závody
neděle 6. dubna 12.00 — Gulášové hody
sobota 12. dubna 20.00 — Maškarní disko
Velikonoce 18.-21.dubna — na Velký pátek
zavřeno

* neděle 27. dubna 15.00 — Film z roku 2000
nom inován na Oskara „Divoké včely"
* neděle 4Jcvětna 12.00 — Slavnostní o b ě d ke
Svátku matek Z á b a v a s h a r m o n ik o u
* víkend 17.-18.května — Piknik v lese
* neděle 25.května 15.00 — Filmové o d p o le d n e
* neděle 1.června 12.00 — V e p ř o v é h o d y
* víkend 7.-9.června — Výlet (v plánování)
* pátek -1 3.června — Večer s kytarou
* neděle 22.června 12.00 — M ezinárodní jídla
* neděle 29.června 15.00 — Filmové o d p o le d n e
* sobota 5 .července 20.00 — Disko
* pátek 11 .července — V ečer s kytarou
* neděle 13.července 15.00 — Přednáška
* neděle 20.”července 15.00 — Filmové odp oled .
* neděle 27.července 12.00 — Prase na rožni
* neděle 10.srpna 15.00 — Valná hrom ada
* neděle 24.srpna 12.00 — Ruské posvícení
* neděle 31 .srpna 15.00 — Filmové o d p o le d n e
* sobota 6.září 20.00 — Disko
* pátek 19.září — V ečer s kytarou
* neděle 21 .září 15.00 — Rlm ové o d p o le d n e
* neděle 28.září 12.00 — Václavské o d p o le d n e
* víkend 4.-6.října — Výlet do Andam ooky
* neděle 19.října 12.00 BBQ a v 15.00 — Oslava
Národního dne ČR
* víkend 25.-26.října — Piknik v lese
* neděle 2.listopadu 15.00 — Filmové odpol.
* sobot<1 5 -listopadu 20.00 — Disko
* sobot 29 listopadu 15.00 — A dventní věn ce a
zd o b e n í perníčků
* neděle 7.prosince 12.00 — BBQ a v 15.00
Mikulášská nadílka
* neděle 14.prosince 15.00 — Koledy při
svíčkách
* středa 31.prosince 20.00 — Silvester

CLUB‘5 PROGRAM 2003
* Sunday 23 February from 12 PM —
International Cousine and at 3 PM — Czech
TV Showman & Entertainer Petr Novotny
* Sunday 2 March 11.30 AM — Czech Church
Service in St Joseph Church, Flinders Park &
from 12 PM BBQ in the Club
* Sunday 9 March 7.30 PM — Gala Concert
o f Czech Pop Legends in Elder Hall
* Saturday 22March 8 PM — Mature Age Disco
* Weekend 29-30 March — Rshing Com petition
* Sunday 6 April from 12 PM — Gulash Feast
* Saturday 12 Apiil 8 PM — Fancy Pyjama Disco
* Easter 18-21 April — Closed G ood Friday
* Sunday 27 April 3 PM— Czech Rim
* Sunday 4 May from 12 noon — Mother's Day
Lunch
* Weekend 17-18 May — Picnic in the Forrest
* Sunday 25 May 3 PM — Czech Film

* Sunday 1 June from 12 —
Pork fe a s t
* Weekend 7-9 June— Outing (in planning)
* Friday 13 June — Evening with Guitar
* Sunday 22 June 12 PM — International Fare
* Sunday 29 June 3 PM — Czech Rim
* Saturday 5 July 8 PM — Disco
* Friday 1 1 July — Evening with Guitar
* Sunday 13 July 3 PM— Speaker TBA
* Sunday 20 July 3 PM— Czech Rim
* Sunday 27 July from 12 — Pig on the spit
* Sunday 10 August 3 PM — Club's ACM
* Sunday 24 August from 12 — Russian Fare
* Sunday 31 August 3 PM— Czech Rim
* Saturday 6 September 8 PM — Disco
* Friday 19 September — Evening with Guitar
* Sunday 21 September 3 PM — Czech Film
* Sunday 28 September 12 PM— Vaclav's arvo
* Weekend 4-6 October — Trip to Andam ooka
* Sunday 19 October 12 PM BBQ and 3 PM —
Czech National Day Celebration
* Weekend 25-26 October — Picnic in Forrest
* Sunday 2 November 3 PM — Czech Rim
* Saturday \ sNovember 8 PM — Disco
* Saturday 29 November 3 PM — Advent wreaths
gingerbread decoration
* Sunday 7 December 12 — BBQ and 3PM
St Nicholas com es to the Club
* Sunday 14 December 3PM — Carols by
candellight
* Wednesday 31.prosince 8 PM — N ew Years
Eve

Uschovejte si tento program pro budoucí referenci
Keep this program for future reference
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Není všechno zlato ........

5.
Pavel Pospíchal

Nedávno jsem se někde dočet!, že v roce 1982 vrátily
USA a Británie zbytek Národního zlatého pokladu.
Protože v dobách socialismu s lidskou a nelidskou tváří
se o zlatě nikdy nemluvilo, začal jsem se zajímat.
H istorie
československého
zlata
je
poučná.
Československá republika začala svou existenci dluhem.
Vítězní spojenci první světové války, Spojené státy,
Británie a francie si nechali za dovolení vytvořit svobodný
stát zaplatit. Tato privilegie přišla přišla na nově vzniklé
Československo, Polsko a Rumunsko a Jugoslávii na 1.5
miliard zlatých franků*, z nichž Československo jako
nejbohatší muselo zaplatit polovinu. 750 milionů zlatých
franků představuje 242 tun ryzího zlata. Jak se ministru
financí JUDr. A Rašínovi podařil dluh zaplatit, nevím. Jed
ním z prostředků, který Rašín použil bylo vyhlášen sbírky
zlata mezi obyvatelstvem Československa k vytvoření
Národního zlatého pokladu.
První Československá republika vynikala nad svými
sousedy jako demokratický, ekonomicky úspěšný stát.
Na příklad podle některých statistik byla největším
vývozcem zbraní na světě. V době mnichovské zrady v
září 1938 byl zlatý poklad 94.8 tun. Vláda, která před
povídala další události, uložila část zlata ve Švýcarsku,
část v Londýně a zbytek zůstakl v Národní bance
Československé.
První kroky německých okupantů vedly do Národní
banky, kde zabavili všechno, co v trezoru našly. Pod
hrozbou zastřelení donutili ředitele banky k podepsání
převodu
československého
zlata
z
Londýna
do
Reichsbank, což angličtí bankéři považovali za technickou
operaci a převod provedli. Německo tak získalo 45 tun
československého zlata . Zbývajících 40 tun zůstalo
uložených ve Švýcarsku a v Anglii.
Na konci války objevili Američané v dolech u Merkersu
většinu zlata ukořistěného v okupovaných zemích. Zlato
b ylo
p o stu p n ě
o lo u p e n ým
ze m ím
vrá cen o .
Československo dostalo hned po válce 6 tun zlata. Další
jednání se protahovala až do vítězství dělnické třídy v
osmačtyřicátém roce. Pak se jednalo podstatně pomaleji
až do roku 1982, kdy v únoru přistály na letišti v Ruzuni
tajné speciály z Curychu, Washingtonu a Londýna s nák
ladem 18 460 kg zlata.
Československu tedy bylo vráceno z 95 tun necelých 25
tun zlata. Co se stalo se zbývajícími sedmdesáti tunami?
Něco si právem nechala Amerika na odškodnění amer.ckých občanů za znárodnění majetku v Československu.
Něco si nechala britská vláda na totéž a jako splátku na
udržování exilové vlády v Anglii. Za co si britská vláda
nechala nevyčíslené množství zlata, o tom se jednalo v
televizním programu Z la to a k re v na české televizní
stanici. Nova.

Radek Jo h n, m od erá tor:
Přestože jsme byli za války na straně vítězných
mocností, po válce jsm e s údivem zjistili, že angličtí gen
tlemani, po jejichž boku bránili naši letci jejich zem , jsou
pěkní skrblíci. Dalo by se říci, ře Velká Británie nás
vlastně zradila dvakrát, poprvé podpisem mnichovské
dohody, podruhé, když si svůj omyl z Mnichova nechala
od nás po válce tvrdě zaplatit.

stojí, že uhradíme určité mezivládní dluhy čs.vlády vůči
vládě VB, které vznikly přede dnem vstupu této dohody v
platnost. Mě by vlastně zajímalo, co se pod touto
šalamounsky koncipovanou formulací vlastně skrývá?

Richard Král, právník a diplom at:
S Angličany jsme jednali od poloviny 81 do konce roku
82. Bylo asi pět jednání, za Anglii vedl jednání Alan
Montgomery, synovec maršála Montgomeryho. Byla tam
řada dramatických momentů. Já jsem poukazoval na to,
že celá věc vznikla kvůli Mnichovu, a že jsme bojovali na
jejich straně. Též jsem říkal, že když jsme za to zaplatili
krví, proč bychom ještě měli platit zlatém nebo penězi.
Aby nám Britové vydali naše zadržované zlato, stanovili
si mimo jiné i jednu zvláštní podmínku. Chtěli zaplatit
veškeré výdaje spojené s pobytem našich vojáků, kteří
za druhé světové války bojovali pod jejich velením. Na
území VB bylo ve zbrani přes 14 000 čs. vojáků, včetně
letců. Tito stateční lidé stáli po boku svých spojenců už v
době, kdy zuřila bitva o Británii a Anglie byla zcela
osamocená v boji proti Hitlerovi.

Stanislav Motl, redaktor:
Je pravdou, že si třeba vyčíslovali počet uniforem a počet
bot našich vojáků?

R ichard Král, právník a diplom at:
Oni nám to nevyčíslovali, ale faktem je, že z toho vojen
ského rozpočtu prostě vytáhli všechny položky, které šly
na tu naši jednotku. To znamená i ty uniformy, jídlo a
všechno.

S tanislav Motl, redaktor:
To znamená i těch padlých vojáků?

R ichard Král, právník a diplom at:
Samozřejmě, to se nijak neoddělovalo.

S ta nisla v Motl, redaktor:
Na území VB bojovalo 14 tisíc čs.vojáků. My jsme vlastně
museli zaplatit i ty jejich uniformy, protože to bylo čer
páno z tohoto válečného úvěru. Proto se ptám, zdali to
bylo morální ze strany Velké Británie?

Z b yn ě k Havráně1% tisko vý m lu v č í velvyslanectví
Velké Británie v České republice:
To opravdu nejme schopni komentovat. To už je spíš
otázka pro historiky.
Již legie starého Říma vedly obrané války po celé Evropě.
Do dnes si velmoci počínají stejně. Malé státy jejich
válkám dodávají punc legitimnosti. Pokud se malé státy
dívají zamilovaně z očí do očí velmoci, měli by se poučit
z dějin a uvědomit si, že při tom stojí na vratkém pod
stavci. Láska velmocí k malým a tím bezvýznamným
zemím je vrtkavá. Samozřejmě, že ve válkách jde o svo
bodu, rovnoprávnost, mír, lásku a obranu všech ma
teřských pudů, ale ze všeho nejvíc jde o moc a tím o
kšeft.
(Přetištěno a mírně zkráceno z časopisu Kvart)
*History of Slovakia, Jozef Komorník, Comenius University Bratislava

♦

Potká starší paní na ulici plačícího chlapečka. Co se ti
stalo? ptá se ho.
Já jsem se ztratil.
No to nic, chlácholí ho paní. A svoji adresu znáš?
Znám. Fanda zavináč volný tečka cézet.

♦

Čím se od sebe liší muž a počítač?
Počítači stačí všechno říct jen jednou.

♦

Kdo vymyslel triatlon?
Cikáni. Na koupaliště pěšky, zpátky na kole.

♦

Co je to střední věk?
Když vám penzi nedají, protože jste příliš mladý a
ženské vám nedají, protože jste příliš starý.

S tanisla v Motl, reda ktor:
Ta dy
je Velká
Británie.
"Dohoda
mezi
vládou
Československé socialistické republiky a vládou Spo
jeného království Velké Británie a Severního Irska o vy
pořádání určitých otevřených nároků a finančních otázek.
Čs. vláda obdrží od triparitní komise pro restituci mě
nového zlata in-natura další zálohu přes deset tun mě
nového zlata v mincích a osm tun ryzího zlata v prutech."
Zde je zajímavý článek číslo dvě a v posledním odstavci

Vřelé poděkování
manželům Krátkým a Vystavělovým
za pomoc
při úklidu sálu po Silvestrovské
zábavě•

&
Rodině pana Zdeňka Šatánka za
úklid klubu po Mikulášské
nadílce®

Karel Gott
Helena Vondráčková

»ffwpi

Gala Concert of Czech Cop Legends
In Australia M )í )3
Sydney

f of March at 7.30 pm
Town Hall, Sydney CBD, George Street

Tickets:
Petr Vitek
Country Club
Petar Kolak
Renata Morgan
Yvonne Barausch
Julia Golding

Redfem
Kempsey creek
City
Maroubra
Bondi
Bondi junction

Melbourne

02 9318 2611,0414
0404 016 768
0412 609 382
0402 034 409
0410 325 678
0413 731 717

8“ oí March at 7.30 pm
Aust.national.memorial Theatre, cnr.Carliste and Barkly St., St.Kilda

Tickets:
Bohemia Travel
Huntingdale
Barbara Semenov
Toorak
Sokol: Pavel Pospíchal

Adelaide

03 9544 8999
0408 333 235
03 9432 8246

of March at 7.30 pm
Elder Hall, University of Adelaide, North Terrace, opposite Polteney St.

Ticket:
George Svehlak
Zdenek Jiranek

-

08 8352 2082,0411 729 682
08 8263 8218,0407 638 218

•

Brisbane

15"1oi March at 7.30 pm
Tivoli Theatre, 52 Costin St., Bowen Hill

Ticket:
Petr Venzara
Čs klub
George Vacek
Adam Zolkos
Elena a Karol Podmajerský
Petr a Olga Novák
Radka Preclíková
Tivoli Theatre

Cleveland
Burbank
Gold Coast
Nerang
Currumbin Waters
Sunny Bank
Bardon
Bowen Hill

0416 253 847
0416 253 847
0418 182 383
0412 769 689
07 5533 0457
07 3342 3330
07 3311 1466
07 3852 1711

P lease book early for this unique concerts
OUR SEATS LIMITED.

