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Je právník, co songy skládá,  

... co soudní síň i koncert zvládá  
a stejně dnes jako kdysi  

přezpívá vám soudní spisy. 

 
 

Folkový písničkář JUDr. Ivo Jahelka  je označován jako zpívající právník. Narodil se 18.7.1954                  
v Dačicích a od roku 1978 žije v Jindřichově Hradci. Vystudoval právnickou fakultu UK v Praze                       
a získal titul JUDr. Protože měl vždy sklony k psaní písniček, vysloužil si také další neformální titul 
"zpívající právník", který sice nemá v oblibě, ale v tomto případě dobře charakterizuje člověka, který 
spojil své povolání se svou zálibou. 
Začal se totiž věnovat zhudebňování  soudních případů a příběhů ze života a jejich prozpěvování při 
různých příležitostech, přičemž stranou nezůstaly ani všeliké zajímavé zápisy obsažené v soudních 
spisech, policejních protokolech i jiných úředních dokumentech. Své písničky Ivo Jahelka zakládá 
hlavně na textech. Hudba je pro něj spíše doprovodný faktor. Tím navazuje na tradici kramářských 
balad, které byly u nás kdysi velmi populární a rozšířené. Texty staví Ivo Jahelka hlavně na jazyku, 
kterým vládne vskutku mistrně. Živý jazyk, neobvyklé rýmy, které často využívají zkratky,                           
zvukomalebnosti a podobně, překvapivá pointa a hlavně humor obsažený ve všech písničkách,                     
to jsou hlavní důvody toho, že se z ničím nezajímavého, obyčejného právníka stal známý a velmi 
oblíbený zpěvák, první soudničkář, který své příběhy zpívá. Mezi baladami o soudních případech se 
čas od času vyskytne píseň jiného druhu, filozofická úvaha o smyslu práva v naší společnosti. 
Poprvé tyto jeho výtvory slýchalo publikum v klubu Rubín na Malostranském náměstí v Praze                            
v pořadech známého recitátora a moderátora Mirka Kováříka "Zelené peří", odtud byl už jenom krok 
na Porty a dále do divadel a všemožných kulturních stánků.  
Protože lidský život nabízí neustále nepřeberné množství zajímavých situací, pokračuje v této                     
činnosti i v současné době. V roce 1978 se dal na dráhu advokáta a tento stav nadále trvá. Vychází                  
z toho, že humor a smích jsou kořením života, že každý se rád zasměje neštěstí druhých,                                      
a že - jak pravil jeden recidivista – život je nepřetržitá řada průserů nepravidelně po sobě jdoucích.  

Ivo Jahelka   
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Ze stolu výboru 

 
 
Blíží se konec finančního roku a proto bychom chtěli 
připomenout všem členům Sokola Melbourne Inc.,               
že členské příspěvky na rok 2011/2012 musí být 
zaplaceny nejpozději do 31.6.2012.  
 
Členské příspěvky na finanční rok 2011/2012: 
 
Dospělí          $25 
Rodina      $40   
Penzista/student  $15 
Penzisté – pár   $25 

Příspěvky lze zaplatit na jakékoliv akci nebo poslat 
šekem - poštovní poukázkou na adresu asociace:  
Sokol Melbourne Inc. 
P.O. Box 794 
North Melbourne 3051 
 
Výbor Sokola Melbourne Inc. 

 

DOMOV 
507- 509 Queensberry Street, North Melbourne 

 

Domov je 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,  
jen pár kroků od Errol Street,kde jsou obchody, 

banky a tramvajová zastávka.  
Victoria Market jen tři stanice tramvají! 

 
Cítíte-li se osamĕlým nebo osamĕlá,  

 uvažte naprostou zmĕnu.   
Nabízí se vám možnost trvalého pobytu v krásném 

prostředí Domova a získání přátelství vašich 
českých sousedů.  

 

 Bližší informace rád poskytne  
Eda Zlatý (tel: 9502 0880),  

paní Růžena Bernášková (tel: 9645 8979) 
nebo se s důvěrou obraťte na  

Generální konzulát ČR  
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,  

Telefon: 03 9629 6196 

 

 
 

Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš 
Narodní dům a na Kvart:  
 
O. Andělová, E Brown, D. Hyblbauerová, V. Koubek, 
B. Lobovská, T. Mihulka, J. Sedláček., M. Virsik. 
 
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací, 
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!  
 
Výbor Sokola Melbourne Inc. 
 
 
 
 
 

                                  *** 

    
 
 

Kurzy češtiny v roce 2012 
 

Pokročilí: každé pondělí od 19 hod. 
 

Kurz pro úplné začátečníky zahajujeme   
v úterý 17.dubna od 18 hod. 

 

Děti: každou druhou sobotu od 10 hod. 
 

Sokol - 497 Queensberry St, North Melb. 
 

Info: Zuzana Vasitch, tel.: 0413 032 366 
Email: zual@optusnet.com.au 

 

Obědy  
v Sokole 

 
 
 

Úterý  1.5. - Vepřo-knedlo-zelo 
 
Úterý  8.5. - Hovězí pečeně, koprová omáčka, knedlík 
 
Úterý 15.5. - Nadívané telecí, pečené brambory, salát  
 
Úterý 22.5. - Řízek s bramborovým salátem 
 
Úterý 29.5. - Hovězí guláš s knedlíkem 
 
 

+ polévka a zákusek s kávou   
 
 

každé úterý od 12:45 hodin,     

všichni jsou zváni 
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Specials do Prahy a Vídně 
Letenky a zájezdy do celého světa 

Emirates letí přímo do Prahy 
 

 
 

Volejte Evu Jančík  
 

488 Centre Rd, Bentleigh 3204 
Tel: 03 9563 9122 
Mob. 0413 499 321 

Email:- eva@bentleigh.net  

 

Debata o debatě - Fred Rosenfeld 
 
 

Nedávno jsem se zúčastnil debaty o budoucnosti 
Sokola Melbourne. Po oficielní debatě nastala volná 
debata. Netrvalo dlouho a objevily se přestaré fámy jak 
Pavel Pospíchal okrádal Sokol, jak se peníze od 
HACCu zpronevěřily/ ztratily, že formuláře Proxies jsou 
nekonstituční, dokonce že jsou kriminální podvod,                     
že by se neměly vůbec používat, že volit může jen ten, 
kdo se dostaví osobně, atd.atd. Snažil jsem se vysvětlit 
pravdu, ale nezdálo se, že jsem měl velký úspěch. Byl 
jsem tak zhnusen, že jsem se zařekl, že už pro Sokol 
nepohnu prstem. Ale pak jsem si uvědomil, že podobné 
názory mají i jiní, kteří nebyli na této debatě, a tak se 
pokusím vše vysvětlit ještě jednou obecně a písemně. 
HACC (Home and Community Care) 
Podpora, kterou jsme dostávali od HACCu, byla stejná 
jako podpora pro pečovatelské domy/ domovy 
důchodců (Hostels and Nursing Homes). Tato finanční 
podpora byla též velmi specifická, a to “for the frail 
and elderly“. To znamená, že vlastně bylo velmi málo 
osob, které měli nárok na tuto podporu. Administrace 
této podpory byla opět ta samá jako administrace pro 
pečovatelské domy. Tato administrace byla velmi 
komplikovaná a náročná, vyžadovala si ustanovení 
placeného administrativního pracovníka. Skutečnost je, 
že SOKOL nemohl dokázat vésti administraci ke 
spokojenosti HACCu. A tak nám ji HACC přestal dávat. 
A teď k fámě, že SOKOL podporu zpronevěřil, což je 
úplný nesmysl. Odpoveď je velmi snadná. SOKOL od 
samého počátku podporu ihned uložil do banky jako 
příjem. Důkaz je opět velmi jednoduchý, a to výpisy 
z bankovního účtu. 

PROXIES 
Zaprvé je nutné poznamenat, že hlasování pro nebo 
proti návrhům na valné hromadě je absolutně jiná věc 
než volba výboru. Paragraf 20 našich RULES zní: 

PROXY VOTING 
(1)    Each member shall be entitled to appoint another 
member (including, without limitation, any members of 
the Committee) as his proxy by notice given to the 
Secretary no later than 24 hours before the time of the 
General Meeting in respect of which the proxy is 
appointed. 
(2) The notice appointing the proxy shall be 
substantially in the form set out in Appendix 2. 
To znamená, že proxies jsou absolutně legální. 
Důležitá je též poznámka substantially, což dovoluje 
menší změny. Tato forma proxy je jasně pouze vhodná 
pro hlasování na valné hromadě, viz: My Proxy is 
authorised to vote in favour of/ against the 
resolution(s). Je jasné, že tato forma proxy se nehodí 
na volbu členů výboru. 
 
VOLBA VÝBORU 
Volba členů výboru je stanovená paragrafem 24.(5). 
The ballot for the election of officers and ordinary 
members of the Committee shall be conducted at the 
annual General Meeting in such usual and proper 
manner as the Committee may direct. 
To znamená, že výbor rozhoduje jak se volby 
uskuteční a má plné právo pro ně vytvořit specielní 
formy proxies. Je též nutné zaznamenat, volba výboru 
pro rok 2007-2008 byla provedená nezávislou, 
profesionální firmou RGR Election Services. Tato firma 
neměla žádné problémy s našimi Proxies. (V jejich 
zprávě je tato poznámka: The rules provide for the 
provision of proxies by members unable to attend 
the meeting ). Na ukončení ještě poznámku pro ty, 
kteří se domáhají, aby na volby výboru se každý musel 
dostavit osobně. Skutečnost je, že většina těch, kteří 
se nemohou dostavit osobně, jsou ti, kteří měli 
největší účast na tom, že vůbec máme Národní 
Dům. 
Jen tak mimochodem, Proxies měly za posledních 10-
15 let vliv pouze jednou (v r. 2007). Na všech ostatních 
valných hromadách byl pouze jeden kandidát na 4 
hlavní funkce a tito kandidáti byli podle RULES zvoleni 
automaticky.  
 
ROZKRÁDÁNÍ 
Moje zkušenost ve financích Sokola je čtyřroční služba 
jako člen výboru a místostarosta, a potom 11 let jako 
revizor účtů neboli AUDITOR. Moje filozofie povinností 
výboru byla zahrnutá do třech bodů:                                                
1.)      Podat služby, které jsou předepsané pravidly. 
(Rule 1. (a) Promote, provide or carry out activities, 
facilities or projects for the benefits of the Czech-Slovak 
community in Australia, and in particular in Victoria...) 
atd. 
2.)      Neprokázat finanční ztrátu. 
3.)      Udržovat majetek.                                                              
Splní-li výbor tyto povinnosti, tak nemám problém 
s pomocí výdajů za benzín, telefon a podobně. Jediné 
podmínky, na kterých jsem trval bylo, že výbor splnil  
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výše uvedené body, a že na začátku nového 
finančního roku nový výbor přesně určí výšku pomoci, 
a kdo má na ni nárok, a oficielně toto schválí                       
a zanese do zápisu. 
Změna na Incorporated Association znamenala též 
velkou změnu ve finanční administraci. Vláda vyžaduje 
na konci každého finančního roku tyto dokumenty. 
PROFIT and LOSS STATEMENT, BALANCE SHEET    
a STATEMENT OF CASH FLOW. Tyto dokumenty 
musí ověřit AUDITOR (kontrolor účtů) a musí mít 
schválení valné hromady. Auditor musí být 
profesionální osoba, jako na příklad C.P.A, nebo osoba 
schválená vládou (Department of  justice, Consumer 
and Business Affairs, Victoria) jako jsem já. SOKOL 
Melb. měl to štěstí, že v tu dobu se financí ujmul 
Zdeněk Silavecký, B.Sc.(Econ.), M.Z.I.M, A.S.I.A, 
C.P.A., člověk nejenom vysoce kvalifikovaný, ale též 
velmi vážený v jeho profesionálních kruzích. Zdeněk 
zavedl moderní počítačové účetnictví, MYOB, a později 
všechny nároky spojené s GST. 
  
A tak teď máme pozadí k věci Rozkrádání. 
Můj první bod je, že je naprosto nemyslitelné,                       
že Zdeněk Silavecký by dovolil nebo přehlédl 
jakoukoliv ilegální činnost. Už jenom proto, že si 
nemohl dovolit ohrozit své profesionální postavení. 
Pro druhý bod se podíváme na PROFIT and LOSS 
STATEMENTS. 
Za posledních deset let vedení Pavla Pospíchala byl 
průměrný zisk $ 11,000 ročně. 
( A Národní Dům byl zlepšen o $300.000.) 
Za posledních 7 let, Sokol vynesl  prodělek  $900 
ročně. I když od toho odečteme zvláštní legální výdaje, 
tak průměrný čistý zisk byl pouze  $4,800. 
Jako třetí bod bych chtěl upozornit na rok 2006-2007, 
kde revizi učetnictví provedla firma SAWARD/
DAWSON. Tato firma podala 15ti stranné prohlášení, 
které stálo přes $ 4000, a neobjevilo žádné problémy 
se sokolským učetnictvím.  
AMEN 

 

                         *** 

               

             Pro děti a rodiče 
 
Malý cestovatel  - Výlety po ČR s dětmi  
V minulém roce jste měli možnost se inspirovat na 
cesty po České republice zážitky a tipy českých rodin 
žijících v Melbourne. Tentokrát doporučujeme 
internetové stránky: 
www.tipynavylet.cz – stačí si vybrat lokalitu. Stránka je 
vlastně veřejná databáze míst, do níž může přispívat 
kdokoliv. Kromě získaných tipů lze také hodnotit 
jednotlivé výlety. 
www.rodinnevylety.cz – zvláštní pozornost věnujte 
sekci  Hry. Najdete v ní zajímavé tipy na místa, kde se 
mohou děti i dospělí pobavit, nejen si prohlédnout 
nějakou pozoruhodnost. Nechybí ani cyklotrasy nebo 
články, kde se dozvíte, jak s dětmi cestovat a na co si 
dát pozor. 
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Máma 
 

Ta naše byla opravdové sluníčko. Od rána, kdy 
nás hezky nabudila do školy, připravila v koupelně              
teplou vodu na ruce i na zuby a pastu na kartáček,      
potom prádlo a šaty na každou naši židli a na stůl tři 
hrnky s bílou kávou a chleba nebo rohlík s máslem. 
Pečivo bylo nakrojené na zoubky, jen odloupnout.                 
S úsměvem nás vypravila z toho našeho zlatého 
zázemí. Táta už byl někde na cestě. Do školy se 
chodilo pěšky. V pytlíku ve školních taškách už bylo 
jablíčko a mazaný chleba. K pití jsme dostávali ve škole 
o velké přestávce mléko. I tam se octla naše maminka 
pomoci vydávat. Ve dvanáct hodin se šlo domů na 
oběd. V kuchyni už to vonělo zapečenými brambory 
nebo polévkou. Než jsme přišli z odpoledního vyu-
čování, byla na stole narovnaná řádka sklenic                      
zavařeného ovoce, jindy upečený koláč, spravené 
prádlo nebo umyté okno. Pak se šlo cvičit do Sokola. 
Dvakrát týdně a zase pěkně pěšky do Strašnic. Máma 
byla vedoucí žákyň. Připravila si rozpis nářadí, píseň 
do pochodu, oznámení programu na měsíc a bloky na 
docházku. Vedla si rázně, ale laskavě. Brala mě 
spravedlivě jen jako řadovou cvičenku. Večer jsme se 
sešli s tátou při čaji a pomazánce s chlebem. Nám se 
vařila hlavně mateřídouška, nasbíraná v létě kolem 
chaty na Kocábě. Pomáhalo nám to při průduškovém 
kašli. Často jsme zůstali v kuchyni dělat i domácí úkoly, 
přestože vedle byla pracovna s našimi stolky. Pod sta-
hovací lampou a s mámou nablízku to šlo jaksi líp.                     
Ta byla připravená pomoci, ale nikdy nesložila ruce                   
v klín. Buď při tom žehlila nebo spravovala. Někdy se 
poslouchala hudba z rozhlasu. Televize ještě ani                     
nebyla. Když byl čas do postele, šla nás vždycky pěkně 
uložit, ale pak nám četl tatínek. Jen když on byl někde 
venku, zastala ho. Táta byl hodný a svědomitý, ale 
máma zářila. Její úsměv, milý hlas, krásný postoj, plný 
lásky k nám, ale i ochota k práci pro nás – to bylo naše 
bohatství. Když si zpívala bylo v tom srdce. A zpívala si 
často a ráda. U nádobí, u prádla na půdě, při zašívání 
ponožek, na procházce do zahrad a na naší milované 
chatě. Tam nejvíc. Máma se nám vlastně obětovala. 
Měla sice zálibu ve sborovém zpěvu a občasných                
vycházkách milovníků pražských památek, ale jinak se 
celé její bytí točilo plně kolem nás. Když jsme odrůstali, 
přijala práci v knihárně. Pak přeložili provozovnu do 
Holešovic. Tam jí nesvědčilo. My nevěřili, že by mohla 
vážně stonat. Vždyť jí bylo jen 55 let. Za půl roku jí 
nemoc zdolala. Ale naše máma – sluníčko – zpívá            
dodnes v našich duších. –  

 

Takových maminek bylo a je dodnes kolem nás 
celá řada. V dnešních technických poměrech to sice 
svádí dát dětem jídlo před televizi a pak si jít po svém, 
ale chci věřit, že mateřský instinkt dodá v pravý čas 
mámě popud obohatit děti svým správným vlivem, 
laskavostí a trpělivě budovat ve svých potomcích silné 
vnitřní zázemí vyrovnanosti a sounáležitosti k druhým 
pro jejich i svou spokojenou budoucnost. 

    

                               V. Šustek 
 

 

  
V květnu nesmíme zapomenout na maminky. 
Uděláte mamince radost nějakou kytičkou, 

písničkou nebo básničkou? 
 

Malý zahradník  - Zdeněk Kriebel 
 

Já mám v okně květináč, 
heč – a hádej, hádej nač. 

Zafouká-li vítr vonný, 
rozkolíbá v něm dva zvony. 

Zalívám tam zalívám 
sněhobílý tulipán 

v hrnku z červenavé hlíny; 
proč? Pro oči maminčiny. 
Druhý hrnek tajemný je, 

ale v hlíně už to žije.  
Seli jsme tam s tátou kvítí,  

které prý jak nebe svítí. 
Klíčku, lístku, prosím květe, 

už si hlínu odemkněte, 
pusťte k slunci fialinku, 

vždyť je k svátku pro maminku. 
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Národní dům v Melbourne 
Údobí snů a přání 
Historická črta, část 1. 
Aleš Nebeský 
 
Z vyprávění pamětníků vyplývá, že téměř primární 
snaha po příjezdu do emigrace byla touha se sdružovat 
– „vzájemně se nalézt“. 
Politicky motivovaná část poúnorového exilu 
v Melbourne v čele s Dr. Josefem Rýparem a 
Františkem Váňou byla navíc vedena vírou v potřebu 
organizace aktívního politického exilu. Současně si 
uvědomovali důležitost komunikačního prostředku –                    
a tak založili věstník Hlas domova (viz. 
historickecrty.blogspot.com). Jsou také iniciátory vzniku 
Československého sdružení ve Victorii a jméno 
Františka Váni lze nalézt mezi zakladateli Sdružení                  
a i Sokola. Vedle toho vzniká postupně několik dalších 
organizací, Česká škola, Klub Slavie, Ochotnické 
divadlo a řada dalších. Některé z nich pak během 
padesátých a šedesátých let zanikají a nové vznikají. 
Všechny tyto organizace pořádali svá setkání, schůze, 
taneční zábavy atd., v pronajímaných místnostech. 
Mimo jiné i v restauracích vedených či vlastněných 
Čechy nebo Slováky, kde se krajané také setkávali 
jednotlivě. 
Z vyprávění pamětníků také vyplývá, že většina z nich 
věřila v brzký pád komunistického režimu a krátkost 
exilu. V polovině padesátých let ale začalo být zřejmé, 
že k návratu domu tak brzo nedojde. A tak téměř ve 
všech organizacích se začaly ozývat touhy po „vlastním 
stánku“ – Československém domě.  
Později někteří zámožnější krajané koupili pozemky, 
kde byla pořádána setkání, ať již sportovní či 
společenská. (Např. na „Zátiší“ ve Wonga Park, 
pozemku J. Kopeckého a J. Kindy a nebo na farmě                 
J. Petráně v Narbethong.) 
Pamětníci také uvádí, že český kněz páter Peksa dosti 
často mluvil o tom, že je potřeba vybudovat nějaké 
středisko, kde by se Češi a Slováci mohli kdykoliv                 
a volně setkávat. V 1958 pak spolu s manželi  

 
Maršálovými a Alenou Semeckou koupil farmu a po 
vyplacení spolumajitelů v roce 1959, začal s pomocí po 
většině katolických krajanů budovat krajanské středisko 
v přírodě – „Letovisko Šumava“. Šumava byla tedy 
první Československé středisko v Melbourne. 
K prvému vážnějšímu veřejnému pokusu o vybudování 
„vlastního stánku“ – Československého domu 
v Melbourne dochází v druhé polovině roku 1960. 
Hlas domova č. 19. /19.9.1960 uveřejnil zprávu                       
o založení Československého klubu. 
 
ČS. DŮM V MELBOURNE 
Dne 8. září tr. se konala v konservatoři melbournské 
university veřejná schůze, na níž se sešlo 55 krajanů, 
aby jednali o vybudování čs. národního střediska ve 
Viktorii. Po delší debatě byl většinou přítomných 
odhlasován návrh, aby byl založen Československý 
klub (Czechoslovak Club) se sídlem v Melbourne. 
Účelem tohoto klubu bude vybudovat a vést za pomoci 
krajanů společenské a kulturní středisko Čechoslováků. 
Základní linie utvořeného Čs. klubu bude přísně 
nepolitická, vedená na demokratických zásadách. 
Ve volbách do výboru Čs. klubu byl zvolen předsedou 
A. Talacko, místopředsedy ing. F. Čapek a ing: J. 
Kousal, tajemníkem R. C. Kugler, 958 Nepean 
Highway, Moorabbin, pokladníkem ing. M. Dubský - 
Dudley, 618 Toorak Rd., Toorak, členy výboru M. 
Tůmová, T. Kimlová, dr. M. Kantor, K. Beránek                           
a O. Mikulčák. S povděkem bylo přijato prohlášení 
činovníků jednotlivých čs. spolků v Melbourne, že Čs. 
klub bude mít jejich plnou podporu. 
Čs. veřejnost určitě pochopí, že nejnaléhavějším 
úkolem výboru Čs. klubu bude v první řadě obstarání 
finančních prostředků, které by umožnily vybudovat čs. 
dům v době co nejkratší. Čs. klub vyzývá proto 
krajanskou veřejnost, aby tuto akci všemožně podpořila 
dary na základní fond vybudování čs. domu. Je velmi 
potěšující, že již v prvém týdnu od založení Čs. klubu 
bylo na základní fond zajištěno £715. V příštím čísle 
HD začneme uveřejňovat jména dárců a výši darů. 
Dárce prosíme, aby své šeky a poštovní příkazy 
(Money Orders nebo Postal Notes) byly vystaveny na  
 

 

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

 

800 Glenhuntly Road 
Caulfield 3162 

Tel: 9530 0888 
Fax: 9523 7800 

Mob: 0412 033 757 



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

 
Czechoslovak Club, Melbourne a zaslány pokladníkovi 
Čs. klubu. 
Děkujeme. R. C. Kugler, tajemník A. Talacko, předseda 
 
Během několika týdnů se přihlásilo 65 členů/dárců 
klubu. Hned v příštím čísle Hlasu domova výbor 
oznámil, že bylo již vybráno £810 a do konce roku pak 
bylo vybráno £1 635. 
Do dubna roku 1961 ale hotovost stoupla jen na                     
£1 739. Další členové se nepřihlásili a organizátoři 
nespokojeni s malým růstem příspěvků usoudili, že je 
potřeba udělat něco více. 
V květnu uspořádali rodinný výlet s Automobilovou 
soutěží o ceny s dobrovolným vstupným ve prospěch 
Československého domu. V září pak ohlásili úmysl 
zřídit čs. knihovnu, čítárnu a archiv čs. Exilu. Ani to ale 
potřebný přírůstek příspěvků nepřineslo. 
Navíc daňový úřad odmítl uznat daňové úlevy a tak 
přibližně po dvou letech existence vedení 
Československého klubu bylo donuceno činnost klubu 
zastavit a 2. dubna 1962 v Hlasu domova uveřejnilo 
následující oznámení. 
 
ČESKOSLOVENSKÝ KLUB V MELBOURNE 
který byl ustaven za účelem vybudování 
Československého domu v Melbourne, oznamuje,                
že akce na výstavbu tohoto domu narazila na 
nepředvídané události. Byl to jednak vládní finanční 
zásah, jednak nepochopení a nezájem širší čs. 
veřejnosti v Melbourne a ve Viktorii. Z tohoto důvodu     
se vedení Československého klubu rozhodlo činnost 
klubu zastavit a akci na výstavbu domu zlikvidovat. 
Poskytnuté dary byly současně dárcům vráceny. 
Ing. M. Dubský, pokladník A. Talacko, předseda. 
 
Vybrané peníze byly dárcům vráceny, Československý 
klub zanikl a sen o Československém domu 
v Melbourne se nenaplnil.  
Jako čistě osobní poznámku bych rád dodal,                        
že pročítání knihy zápisů schůzí Československého 
klubu poskytuje zajímavý pohled na myšlení a 
vzájemné vztahy mezi českými exulanty té doby. 
 

 

Snahy vytvořit jakési středisko pro setkání krajanů prý 
pokračovaly dále. Např. v roce 1974 se pokoušelo 
Československé sdružení ve Victorii z iniciativy 
předsedkyně paní I. Čapkové najmutí místnosti pro 
„Prozatímní středisko v Melbourne“ (na St. Kilda Road) 
– pro malý zájem ale jen s krátkodobým úspěchem. 
K dalšímu vážnějšímu pokusu – tentokráte ale již 
úspěšnému – došlo pak po 15 letech od rozpuštění 
Československého klubu. 
Iniciátorem byla nově oživená sokolská organizace. 
To je ale již další kapitola. 

 

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 

Opticians & Optometrists 
 

Slevy pro krajany 
 

L & G Pergl 
63 Pelham Street 
Carlton 3053 
Ph:  9663 6242  
Mob:  0417 382 147 

Fax:  9663 6842  



 

Praha bude mít ulici pojmenovanou po Olze Havlové 
"Na tuto příležitost čekalo hlavní město třináct let, tedy od 
roku 1999, kdy tehdejší místopisná komise obdržela od 
Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové návrh na 
pojmenování některého veřejného prostranství na území 
Žižkova jménem bývalé první dámy," řekl radní pro 
legislativu Lukáš Manhart (TOP 09). 
Ulice nesoucí jméno Olgy Havlové leží podle radního v 
nové lokalitě Na Vackově. Vychází z křižovatky ulic Na 
Vackově a Pod Jarovem, prochází křižovatkou s 
Rixdorfskou a stáčí se k jihu a vstupuje do Malešické. 
Podnět k novému pojmenování další ulice na Rixdorfská 
vzešel v roce 2008 od spolku Komenského zahrada a 
název by měl připomínat historii českých pobělohorských 
exulantů, uvedl Manhart. Český Rixdorf byla osada 
protestantských emigrantů založená roku 1737 v Berlíně. 
 
Za nejčastější důvod rozvodu 
lidé považují nevěru a finanční problémy. Vyplývá to                
z aktuálního internetového průzkumu společnosti 
SANEP. Tři čtvrtiny si myslí, že manželské neshody není 
nutno za každou cenu řešit rozvodem. Více než polovina 
dotázaných uvedla, že by v případě rozvodu souhlasila 
se střídavou péčí o děti.  
Názor, že rozvodů v Česku stále přibývá, zastává 70,4 
procenta lidí, 15,1 procenta si myslí, že manželství 
končících rozvodem je stále stejně, 3,1 procenta se 
domnívá, že rozvodovost se zmenšuje. Podle údajů 
Českého statistického úřadu se loni počet rozvodů 
meziročně snížil, manželství ukončilo o 2700 párů méně 
než v roce 2010. Ze statistik také vyplývá, že se v České 
republice rozvádí zhruba polovina manželství. V poslední 
době prý přitom roste počet případů, kdy se k rozvodu 
rozhodnou i lidé, kteří v manželství žijí desítky let. 
 
Praha se poprvé připojila k Hodině Země 
V rámci akce, která má upozornit na potřebu ochrany 
životního prostředí, zejména klimatu, v 20:30 potemněla 
například Petřínská rozhledna nebo nejvyšší stavba 
české metropole - žižkovský vysílač. Do akce se 
každoročně zapojují miliony lidí a tisíce měst po celém 
světě včetně Paříže, New Yorku nebo Londýna. V Česku 
se dnes podle koordinátorů z Ekologického institutu 
Veronica k happeningu připojilo přes 150 obcí, řada 
hradů, zámků, ale i soukromých společností.  

 

Ze zpráv ČTK  
Předseda Věcí veřejných Radek John, 
je rozkolem ve straně, který způsobil odchod 
místopředsedkyně Karolíny Peake a dalších poslanců 
strany, šokován. Nově vznikající uskupení kolem Peake 
označil za platformu funkcí a postů. 
Vicepremiérka vlády Karolína Peake oznámila,  
že ukončila členství ve VV, odešla z jejich poslaneckého 
klubu a zakládá novou platformu. (Vzápětí oznámili 
konec v nejmenší vládní straně i ministři dopravy Pavel 
Dobeš a Kamil Jankovský a například poslanci Viktor 
Paggio, Dagmar Navrátilová či Lenka Andrýsová.) 
Peake svoje rozhodnutí zdůvodnila prohlášením,  
že: "Nemůžu již nadále souhlasit s prosazovaným 
politickým stylem destrukce a nesrozumitelných kroků. 
Neměním ale názory, neměním své postoje a nehodlám 
také nic měnit na programu, za který jsem byla zvolena. 
Budu tento program nadále prosazovat, i když už nikoliv 
v řadách Věcí veřejných. Nadále také budu dodržovat 
koaliční smlouvu, kterou Věci veřejné se svými partnery 
uzavřely." 
Premiér Petr Nečas uvedl, že chce jednat. Je pro něj 
důležité, aby vláda měla ve sněmovně jistou většinu 
 
Soudy neřešily velké úplatkářské kauzy 
Soudy v letech 2007 až 2009 řešily spíše malé 
úplatkářské kauzy, velká sofistikovaná korupce se před 
trestními tribunály ocitla jen v omezené míře. Vyplývá to 
z analýzy 233 soudních rozhodnutí, kterou provedla 
organizace Transparency International (TI). 
Vicepremiérka pro potírání korupce Karolína Peake 
(VV) chce, aby organizace vypracovala i návaznou 
analýzu.  
Výsledky chce Peake použít při rozhodování o 
kompetencích připravovaného speciálního státního 
zastupitelství pro potírání korupce. Fungovat by mělo 
začít v polovině příštího roku. 
V závažnějších případech úplatkářství hrály podle 
posouzení TI v letech 2007 až 2009 podstatnou roli 
odposlechy a záznamy ze sledování. "Tam se objevují 
pochybení, které vedou ke zprošťovacím rozsudkům," 
představila dnes Radka Pavlišová z TI výsledky analýzy 
na půdě úřadu vlády. 

 

COOL  ZONE 
REFRIGERATION P/L 

Opravy, konstrukce,  
prodej chladících  

zařízení 
Petr V. Kubásek, 
Tel: 9587 1488  
Fax: 9587 3754 

 

Advokátní 
kancelář 

M. Kantor solicitors 
500 Collins Street,  
Melbourne 3000 

Fax 03 9629 1311 
Tel: 03 9629 6196  

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 

8 Konzulát České republiky,  169 Military Road,  Dover Heights,  NSW 2030 

PO Box 132, Vaucluse NSW 2030 Tel: 02 9581 0111, Fax: 02 9371 9635 



9 Úterní obědy od 12:45 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou zváni 

 
 

Velké množství z připojených českých obcí přislíbilo,             
že v 20:30 na hodinu zhasne veřejné osvětlení. Města 
se zúčastnila především vypnutím osvětlení svých 
dominant a památek. To je i případ metropole. 
Kampaň, která má počátky v roce 2007 v Austrálii,               
se díky aktivitě ekologů rychle rozšířila do celého světa. 
Od prvního ročníku se akce stala podle organizátora 
Světového fondu na ochranu přírody (WWF) největším 
projevem světové podpory boje proti znečištění Země 
plyny se skleníkovým efektem.                             *** 

 

 

 

Sunshine  
Removals 

 

Profesionální a spolehlivá stěhovací firma  
Melbourne a okolí, Viktorie,  do Sydney a 
Adelaide 

 

Nabízené služby: 
 přeprava 
 demotáž a montáž nábytku 
 balení a rozbalení 
 krabice a obalový materiál  
 úklid po stěhování 
 velké nákladní vozy 

 

 pojištění 
 konkurenční ceny 
 zaměstnanci s praxí  

Stěhování domů a firem zajišťujeme ve Vaší 
oblasti již přes 10 let. 
 

Mirek  tel.: 1300 367 059,  
         mob.: 0419 873 224 

 

        Výuka českého jazyka 
 

         Pro dospělé,  
       každé pondělí od 18.30– 20.00 hod 

                v budově Vision Australia,  
              454 Glenferrie Rd, Kooyong 

 
Česká Školička v Cheltenham  

 

Pro děti od 3-10 let,  
každou druhou sobotu (5. a 19. května)  
od 2 do 3.30 hodin v hale starší budovy 

Vchod je z Nepean Hwy. Kostel sv. Mathew.  
 

          Podrobnosti a zápis telefonicky vede       
      Vlasta Šustková mob. 0408 088 167  

             nebo (03) 9551 0279  

Historie exilu v Melbourne  
 

Základní údaje a data z historie exilu v Melbourne 
může zájemce najít na blogu: 

http://historickecrty.blogspot.com/ 
Blog obsahuje historické črty o Hlasu domova,  

České škole, Sokolu v Melbourne a Letovisku Šumava 
a je průběžně doplňován. 
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené 

k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě 

 

Česká filharmonie vystoupí                     
v Austrálii 

 
U příležitosti znovuotevření předního koncertního sálu               
v Melbourne budete mít velice vzácnou příležitost 
poslechnout si jedno z nejlepších světových hudebních 
těles. Česká filharmonie ve dnech 26. a 27. srpna 2012 
odehraje dva exkluzivní koncerty v Arts Centre 
Melbourne. 
Na repertoár zařadila také českou klasiku v podobě 
předehry Smetanovy Prodané nevěsty nebo Janáčkovy 
poslední opery Z mrtvého domu či Dvořákovu 6. 
symfonii. Po dirigování v BBC Symphony orchestra se               
k České filharmonii vrací světově uznávaný šéfdirigent 
Jiří Bělohlávek. S orchestrem vystoupí houslový virtuos 
Josef Špaček, který se ve svých 23 letech řadí                            
k předním houslistům své generace, a dále sólista na 
lesní roh, světově uznávaný, Radek Baborák. 
Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost.  
Vstupenky a více informací na : 
www.artscentremelbourne.com.au 

9791 5500  

Pavel a Hana Homolkovi 
WRECKING MOST POPULAR MODELS OF AUSTRALIAN & JAPANESE CARS 

  ENGINES 
 

 PANELS 
 

 MECHNICAL PARTS 
 

 FREE FAST DELIVERY 
 

 CHECK OUR SERVICE &  PRICES 
  

 Member of 
       MELBOURNE HOT LINE 

85-87 ORDISH RD, DANDENONG 3175  

 
 

 
 

 

 
Oznámení o bohoslužbách   

na Šumavě 
 

Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,  
tj. 6. května, 3. června…od 11.00 hodin 

              Po mši následuje malé občerstvení. 
 

          Těšíme se na Vaši návštěvu!  
 
            Adresa: Locks Way, Belgrave South,                                         
                     Telefon: 9754 5159,                                            
                           Melway 84 J5 

 

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   

Hanika a Martin 



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! 11 

 
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  

 
 

KAŽDÉ ÚTERÝ 
 

OBĚDY                      
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně                            Cena $20 12:45 

 
 

KAŽDÝ ČTVRTEK 
 

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti 
MARIÁŠ 12:00 

 
 

KAŽDÝ ČTVRTEK 
 

SWING PATROL – LEKCE SWINGU 
Lekce od 18.30        Tancování od 21.30                               Cena $10  18:30 

 Sobota 
5. května 

Disko - Dziupla  
Rezervace tel. 9361 2051                                                        Cena $15 20:00 

 Sobota 
12. května 

Česká škola Melbourne (Sobotní zpívání pro děti) 
Informace Zuzana mob. 0413 032 366                                    Cena  $5  10:00 

 Neděle 
13. května 

Argentýnské Tango 
Lekce od 17.30 hod.    Tancování od 19.00hod                    Cena $10  17:30 

 Sobota 
26. května 

Česká škola Melbourne (Sobotní zpívání pro děti) 
Informace Zuzana mob. 0413 032 366                                     Cena $5  10:00 

 

 

PROGRAM NA KVĚTEN  2012 

 
Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au 
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