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Česká obec sokolská (ČOS) je v České republice čtvrté nejpočetnější 
občanské sdružení, jehož téměř 190 000 členů se dobrovolně věnuje 
sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti                   
a kulturní činnosti, především ve folklórních a loutkářských souborech. 
Za datum založení Sokola se pokládá 16. únor 1862, kdy byla do 
Malypetrova ústavu v Panské ulici svolána ustavující valná hromada. 
Dostavilo se na ni 75 členů. U zrodu pozdějšího Sokola stáli přední 
představitelé české politiky a kultury: bratři Eduard a Julius Grégrové, 
Josef Mánes, Jan Neruda, J. E. Purkyně, Karolina Světlá a další. Sokol by 
nevznikl bez velké finanční podpory Jindřicha Fügnera, který byl až do 
své smrti starostou Sokola. Název Sokol dal spolku Emanuel Tonner 
(pedagog), Fügner navrhl tykání a oslovení „bratře“ a „sestro“, Mánes 
navrhl kroj (garibaldiovská červená košile z Fügnerova podnětu), Josef 
Barák navrhl pozdrav „Nazdar!“ a Tyrš byl tvůrcem sokolských zásad: 
síla a mužnost, činnost a vytrvalost, láska k volnosti a vlasti, 
dobrovolná práce a kázeň, vzájemný bratrský vztah členů. Miroslav 
Tyrš je také autorem Základů tělocviku (dokončil Vilém Kurz) a hesla 
organizace: "Tužme se!". 

Vlastní činnost zahájil Sokol Pražský 5. března 1862. Zájem byl tak veliký, že se cvičilo kromě neděle 
každodenně. Zaměření bylo všestranné: prostná nářaďová cvičení, skoky, zápas, později bylo 
přidáno veslování, plavání, střelba, šerm. Kromě pravidelných cvičení byly pořádány výlety                              
a společenské zábavy. Prvním veřejným vystoupením byla účast na pouti na horu Říp v dubnu 1862. 
Každý sokolský výlet na památná či jinak zajímavá místa na venkov byl předem pečlivě naplánován a 
průvod Sokolů v krojích byl většinou pro místní významnou událostí. Následovaly ukázky cvičení                   
a potom lidová veselice, veřejné vlastenecké slavnosti. Kulisu takových podniků tvořily slavobrány, 
prapory se sokolskými hesly, střelba z hmoždířů, občerstvení, apod. Po deseti letech od zahájení 
spolku bylo evidováno 10 000 cvičenců. První sokolovna byla vybudována podle návrhu Vojtěcha 
Ignáce Ullmanna (1863–1864) v Sokolské ulici čp. 1437 zásluhou Jindřicha Fügnera, který budovu 
Sokolu odkázal. V té době se stal členem Sokola i náš pozdější první prezident Tomáš Masaryk.  
Sokol byl čtyřikrát zakázán nebo ve svojí činnosti omezen válkami nebo totalitními režimy. Přežil                        
v zahraničí, v komunitách krajanů ve všech kontinentech světa.  
Ceská obec sokolská v roce 2012 oslavı́ 150. Výročı́ svého založenı́ – založenı́ sokola. Nejdůležitejšı́                 
z akcı́, které se budou při této příležitosti konat, je XV. všesokolský slet. Tento slet je již čtvrtým 
sletem od obnovy sokola v roce 1990, to dokazuje správný směr současných sokolských myšlenek, 
které jsou postaveny na šíření programu sport pro všechny a propagaci zdravého životního stylu pro 
všechny věkové kategorie.                                                                                      www.vsesokolskyslet2012.eu 

150 let v pohybu     
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Ze stolu výboru 
 

Valná hromada se v tomto roce plánuje na měsíc srpen 
(přesné datum bude upřesněno). Kandidovat do výboru 
mohou pouze ti, kteří mají zaplacené příspěvky na rok        
2012-2013 a volit pouze ti, kteří si řádně zaplatili 
příspěvky na rok 2011-2012 do 30.6.2012. Všem 
členům budou zaslány pozvánky na valnou hromadu 
poštou. Nezapomeňte nám sdělit případnou změnu 
Vaší adresy. 
Členské příspěvky: 
 

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. Dymian, A. & M. Hemala, J. Janoušek, S. Jašková, 
K. Konečný, M. Kutková, M. Sedláčková, O. Srb,  
J. Svozilová, M. Trnka. 
 
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 hodin 
 

Začátečníci: každé úterý od 18 hodin 
 

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 

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. 

 

Pan Jan Mareš z Prahy hledá  
pana Petra Chappel a paní Alenu Chappel.  

Jména jejich rodičů jsou  
Eva & Frank Chappel.  

Babička Marie Kvičalová.  
Pokud něco víte o hledaných osobách,  

prosím kontaktujte 0419 394 752. 
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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  

 

Projekt „Češi ve světě – oslavy Dne české státnosti 
2012“ proběhne na různých místech v Praze v týdnu          
od 24. do 30. září 2012 pod záštitou prezidenta České 
republiky. Program koordinovaný Ministerstvem 
zahraničních věcí ČR zahrnuje slavnostní večer 
uspořádaný Národním muzeem v památníku                         
na Vítkově, Mezinárodní krajanský festival, Konferenci 
Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních 
Čechů, předání ceny „Významná česká žena ve světě“ 
v Senátu Parlamentu ČR, přednášky v Náprstkově 
muzeu, účast krajanů na Národní svatováclavské pouti 
do Staré Boleslavi a mnoho dalších. Akce završí                   
28. září slavnostní večer „Vzkazy domů“ v historické 
budově Národního divadla za účasti významných 
osobností z veřejného života a Čechů ze zahraničí 
organizovaný obecně prospěšnou společností                      
Dny české státnosti.  
 

Cílem projektu je přiblížit příběhy Čechů ve světě 
v kontextu témat spojených s českou státností                        
a národní identitou. Připravované akce jsou zároveň 
poděkováním Čechům v zahraničí za jejich přínos                  
na šíření českých tradic, kultury a povědomí o českém 
národě. Snahou je prohloubit vzájemné vazby mezi 
Čechy žijícími v České republice a Čechy žijícími                  
ve světě. Češi jak uvnitř, tak vně hranic jsou jedním 
národem usilujícím společně o stejné ideály                              
a myšlenky. Národem, který se již nemá rozdělovat                  
ať už pod vlivem cílené propagandy politických režimů 
či politováníhodných předsudků.  

 
Projekt chce představit široké české veřejnosti nejen 
Čechy, kteří odešli před mnoha desetiletími, ale                          
i mladélidi a často uznávané odborníky pracující na  

 

různých místech světa.  Ti se v zahraničí usadili  teprve   
v porevoluční době a mnozí z nich prožili napínavé 
osudy a dosáhli velkých profesních úspěchů.  
 

Další informace, plán akcí, kontakty pro zájemce                     
o účast na jednotlivých akcích a přihlašovací formulář 
najdete na webových stránkách www.mzv.cz-canberra 
                                     *** 

 
Napsali jste nám...  

 
V minulém květnovém Kvartu paní Vlasta Šustková 
napsala pěkný článek o našich maminkách. Vzpoměla 
jsem si, co mně moje máma kladla na srdce. 
„Nikdy nekritizuj. Když už, tak si uvědom, že to co 
kritizujeme je přesně to, co se Ti v podvědomí na sobě 
nelíbí.“ 
Je to podobně, jak jsme na školním dvoře na nařčení 
druhého na něj volali „Kdo to říká, ten to je, tomu se to 
šikuje.“ 
Žádný z nás není tak dokonalý, aby mohl ukazovat na 
druhého a necítit se v hanbě za toho druhého i za 
sebe. 
 
Vaše Sonya Jasek 

 
Se zármutkem v srdci oznamujeme,  
že 7. května nás, po dlouhé nemoci,  

navždy opustil  
 

František Křišta,  
 

milovaný manžel, otec a dědeček šesti vnoučat. 
Sportovec tělem a duší - fotbalista a hokejista. 
Franta - tak ho každý nazýval - hrál tyto dva 

sporty závodně jak před odchodem  
z Československa, tak ve své  
     nové vlasti Austrálii.  
Věnujte mu tichou vzpomínku. 
 

Za rodinu Ruth Křišta - manželka.  
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Sokolský slet 
 
Blíží se opět doba Sokolského sletu v Praze  ve  dnech 
1. až 7. července. Ti, kteří  v Praze budou, by si  neměli 
nechat ujít příležitost na světoznámou tradiční 
podívanou krásných cvičení starých i mladých 
v pestrých nebo známých červeno-modrobílých 
úborech za doprovodu populárních skladeb českých 
skladatelů. Letos se uskuteční toto setkání v Praze 
Vršovicích – známá Bohemka, protože pro počet 
cvičících tato plocha postačuje. Navíc se na Strahově 
provádějí rozsáhlé rekonstrukce. 
Vstupenky možno koupit v Tyršově domě, přes              
Pragokoncert, přes internet a v městských                            
sokolovnách. 

1. července projde pražskými ulicemi slavný sletový 
průvod. Půjde se z Václavského náměstí  jako obvykle 
a pak Národní třídou kolem Národního divadla podél 
nábřeží, přes Francouzskou ulici ke Staroměstskému 
náměstí, kde průvod skončí. Oživme si vzpomínky na 
minulý slet z roku 2006 společným večerem o 
Sokole s dokumenty a DVD v našem Sokolském 
Domě (North Melbourne), který se bude konat 
v neděli 17.června od 15 hodin. 
Vlasta Šustková  
bývalá náčelnice a vzdělavatelka Sokola 

 

Pro děti a rodiče 
 
 
 

Srdíčko pro maminky 
 

Také v České škole Melbourne jsme slavili Den matek. 
Zeptali jsme se dětí proč mají tolik rády svou maminku. 
Ať už to jsou společná objetí nebo pusinky, dobroty, 
které pro nás maminka peče a vaří nebo to jak se o 
nás láskyplně stará, to vše shrnula tříletá Klárka do 
jednoho slova: „Já mám svou maminku ráda, protože.“  
Řekla to s takovou přesvědčivostí a rázným tónem,  
že nebylo třeba nic dodat. 
Potom jsme si zazpívali písničky pro maminky a                       
o maminkách, připravili jsme pro ně malé občerstvení, 
které si tolik zaslouží – třeba proto, že nás v sobotu 
berou do české školy, každý večer nám zpívají a čtou 
pohádky. Děti maminkám nazdobily srdíčka a ty starší 
připojily básničku a písničku, kterou se naučily  
ve škole. 
Však se Den matek slaví i v České republice a náplní 
naší školy je také předávání českých tradic a zvyků. 
Děti už asi vědí, že slovo láska se překládá do všech 
světových jazyků, ale vzpomněly by si na přáníčko 
napsat to kouzelné slůvko mamince? 
Přivítali jsme mezi námi hosty ze slovenské školy, 
která zahájí výuku 21. července 2012 a to pro děti 
předškolního a školního věku. Paní učitelky už teď 
připravují pestrý program. Máte-li zájem Vaše dítě 
zapsat nebo chcete vědět více, prosím kontaktujte paní 
Martu Kapustovou na tel. čísle 0437 699 690 nebo 
email kapustamarta196@gmail.com 
Přejeme hodně pilných žáčků a úspěchů. 
 

Zuzana Vasitch 
Česká škola Melbourne 
 

 

 
 
 
 
 

 

Playgroup pro česky mluvící rodiče a jejich děti 
 

Scházíme se každý pátek ráno od 10 do 12 hod.                          
v Alma Road Community Centre, 200 Alma Rd.,  

East St Kilda. 
Prijďte se i vy podívat mezi nás. Všichni jsou vítáni. 

 

Kontakt: : Martina Smith 0423 678 491  
nebo martina.smith@iinet.net.au 

 

Beseda o Sokolském sletě 
 

      V neděli 17. června  
        od 15.00 hodin 
  

S ukázkami DVD ze sletu 2006 
 
   Pořádá Sokol Melbourne Inc  
  pod vedením Vlasty Šustkové 

 
 
 

497 Queensberry St, North Melbourne 3051 
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Daleko drobnější bylo dělení mezi krajany                                   
z „historických zemí“. Vedle dělení emigrace/exil šlo i               
o historické dělení politicko-stranické a i společensko-
organizační. Agrárníci „nemohli spolupracovat“ 
s Lidovci, Sociálními demokraty a s Národními 
socialisty, katolíci se Sokoly a to vše ovšem obráceně. 
A to nepočítaje osobní nelibosti, nedorozumění                       
a spory, které existují v jakémkoliv společenství. 
Tuto možná příliš osobně zaujatou poznámku připojuji 
zejména proto, abych zdůraznil, že obnovená sokolská 
organizace dokázala v případě Národního domu 
rozpory a vzájemné nechutě překlenout a podařilo se jí 
rozvinout nebývalou spolupráci i s ostatními spolky.  
 
Hlas domova č.18 (5.9.77) oznamuje, že: 
“Sokol MELBOURNE pozval na svoji výborovou schůzi, 
konanou 17. srpna 1977 v restauraci Rheinland 
zástupce čs. demokratických organizací v Melbourne 
za účelem dohody o postupu k dosažení naší nejvyšší 
mety - ke stavbě čs. exilového střediska v Melbourne - 
Národního domu. Nadšení všech přítomných bylo 
nanejvýš spontánní. Bylo dohodnuto, že jednotlivé 
organizace dodají svého zástupce do užšího 
pracovního výboru. Jakmile bude výbor ustaven                    
a speciální bankovní konto otevřeno, jednotlivé spolky 
převedou větší část svých úspor na toto konto,  

 

Národní dům v Melbourne 
Údobí proměny snů v realitu 
Historická črta, část 2. 
Aleš Nebeský 

  
Na začátku všeho bylo obnovení činnosti Sokolské 
jednoty v Melbourne. 
Hlas domova 29.9.1975 uveřejnil následující zprávu: 
“Dne 24. září se sešlo 52 bývalých a nových sokolů                   
v sále br. Tomečka, kteří po projednání formalit, 
shlédnutí filmových záběrů ze sokolského sletu v 
Chicagu a věcné debatě zvolili výbor, který má za úkol 
znovu zahájit činnost sokolské jednoty v Melbourne…. 
…Valná hromada rozhodla, aby do doby, než bude 
možno obstarat plně zařízenou tělocvičnu, se cvičení 
konalo každé pondělí v místnostech br. I Tomečka 
Dawn's Receptions ,Richmond“ 
(Podrobnou historii Sokolské jednoty v Melbourne lze 
najít na blogu historickecrty.blogspot.com.) 
Členská základna se v krátké době začala rozšiřovat a 
s ní rostla i aktivita jednoty a účast členů. Členové 
melbournského Sokola také přispěli Sokolu v Sydney 
na dostavbu sokolovny (vybrali celkem $596) a byl to        
J. Petráň, kdo vystoupil s návrhem pokusit se najít 
pozemek na výstavbu sokolovny v Melbourne. 
 
 Jen velice stručně se pokusím popsat můj tehdejší 
dojem z československé krajanské obce v Melbourne. 
Po několika letech života v exilu jsem si často 
vzpomněl na bonmot mého otce – sejdou-li se tři Češi, 
vzniknou tři politické strany. Jinak řečeno - ve srovnání 
s jinými etnickými skupinami jsem snahu o vzájemnou 
spolupráci příliš nezaznamenal. Právě naopak. Navíc                
i „starousedlíci“ mě ujišťovali, že i během padesátých               
a šedesátých let byla emigrace značně rozdělena. 
Např. krajani slovenského původu se dělili v podstatě 
na dvě části. Emigranti ze Slovenského státu   po jeho 
zániku na konci druhé světové války byli v očích tzv. 
„československých Slováků“ (a většiny Čechů) 
kolaboranti s Němci. Zastánci Slovenského státu pak 
považovali „československé Slováky“ za zrádce                      
a Čechy za utlačovatele. 

 
 
 
 
 

 

ČEŠTINA  PRO  DĚTI   
INTERAKČNÍ  METODOU  

  
 opět v Národním domě 

 
každou druhou sobotu od 10 hod. 

9. a 23. června 2012 
zpívání, říkadla, hry, tanec  

  
vhodné pro děti již od 6 měsíců  

školní výuka od 5 let 
znalost češtiny není podmínkou 

  
 info: Zuzana Vasitch,  

tel. 0413 032 366 
zual@optusnet.com.au 

 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 
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 na SBS 93.1 FM v 21:00 

 

což bude tvořit základ sbírky na vybudování 
Československého národního domu v Melbourne. 
Postup sběru bude zveřejňován, takže naše veřejnost 
bude stále informována o průběhu akce“. 
Na schůzi v Rheilandu vzpomíná Josef Kadaně, který 
do té doby k sokolské organizaci neměl žádný vztah: 
„Myslím, že to byla skutečně klíčová schůze. Díky 
manželům Zlatým se tam sešlo poměrně hodně lidí. 
Schůzi vedl starosta Sokola F. Vozábal a byl tam 
Šetek, Kopecký, Kugler, Petráň, Šustek, Gráf, 
Schoenpflug, Tůma a Tůmová, Nový, Culka, Močička, 
Mencl, Dub, Kinda, Ambrož, Voborský a snad tucet 
dalších… 
…Hned na té schůzi se tehdy sešlo několik tisíc dolarů. 
A v té době jsem také vstoupil do Sokola. Byla to 
nejschůdnější cesta, jak ten dům uskutečnit. I když se       
o národním domě mluvilo již několikrát, tohle byla od 
Sokolů velice slibná iniciativa.” 
A v následujícím čísle (19.9.77) uveřejňuje Hlas 
domova výzvu “...občanům českého a slovenského 
původu ve Viktorii. Československé demokratické 
organizace v Melbourne sestavily společný pracovní 
výbor pro výstavbu kulturního, společenského a 
sportovního střediska - SOKOLSKÉHO 
ČESKOSLOVENSKÉHO NARODNÍHO DOMU. 
Pracovní výbor vyzývá tímto celou naši nejširší 
veřejnost, aby se kladně zúčastnila na výstavbě 
národního domu a aby přispěla na tuto výstavbu mírou 
co největší. Náš úkol není malý, ale s nadšením a 
podporou všech poctivě smýšlejících Čechů a Slováků 
v Austrálii jej zvládneme“. 
 
Ze záznamu vyplývá, že ve společném pracovním 
výboru byly zastoupeny čs. organizace – Sokol, České 
divadlo, Čs. národní sdružení, Klub Slavie, Rodičovské 
sdružení a Sokolská hudba. Přidalo se i několik 
„neorganizovaných„ jednotlivců a do konce roku 1977 
mohl výbor ohlásit, že bylo vybráno $10.831.76 a 
celkem přislíbeno $ 9.650”. 
 
22. ledna 1978 se konala řádná Sokolská valná 
hromada, kde bylo zvoleno na další období vedení 
jednoty, které si předsevzalo proměnit sen o sokolovně 
v realitu. 

 

Možnost bankovní půjčky vyžadovala, aby Sokol byl 
legálně registrovaný spolek. 
„V té době nebyla podobná organizace registrována                
a my jsme byli něco jako průkopníci. A dokument 
museli podepsat členové, kteří budou odpovědní za 
chod asociace,“ vysvětluje Josef Kadaně, který také 
z pověření výboru připravil stanovy „Memorandum and 
Articles of Association“. Záznam z výborové schůze 
z června 1978 pak uvádí, že J. Kadaně odeslal dopisy 
na Registre Corporate Affairs Office a detaily s žádostí 
o půjčku NSW Bank $65000. Dále bylo ohlášeno, že 
výbor již obdržel registrační stanovy a že byla svolána 
Mimořádná valná hromada podle nových registračních 
stanov. 
A tak se zrodil Czechoslovak Sokol Gymnastic 
Association N/L. 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opticians & Optometrists 
 

Slevy pro krajany 
 

L & G Pergl 
63 Pelham Street 
Carlton 3053 
Ph:  9663 6242  

Mob:  0417 382 147 
Fax:  9663 6842  

 

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 

Budovu, finančně i umístěním přijatelnou, se podařilo 
najít J. Petráňovi a jeho manželce Ann.  S diskuze 
společného pracovního výboru ale vyplynulo, že ne 
každý byl o vhodnosti budovy starého skladiště v North 
Melbourne přesvědčen. Zástupce Českého divadla 
namítal, že není dostatečný prostor pro vybudování 
jeviště a vedoucí cvičitelé upozorňovali, že i tělocvična  
nebude dostatečně prostorná a bude mít příliš nízký 
strop. Navíc bylo zřejmé, že úpravy budou potřebovat 
hodně práce a peněz. Nakonec ale rozhodly finanční 
možnosti, přístupnost veřejné dopravy a množství 
parkovacích možností. 
Získaná bankovní půjčka $65 000 byla splatná na 15 
let. J.Kopecký půjčil $25 000 a se sbírkami, včetně 
podstatných darů od Divadla, Národního sdružení, 
Slávie, Rodičovského sdružení a velkého množství 
jednotlivců, se podařilo dát potřebné peníze 
dohromady. 
Dr. Aurel Brežný připravil za velmi snížený poplatek 
legální dokumentaci a dům byl zakoupen. 
Dokument nadepsaný Memorandum and Articles of 
Association of Czechoslovak Sokol Gymnastic  

Association na své poslední stránce nese podpisy lidí 
zaručující dodržování Articles of Association. Je tam 
podepsán F. Vozábal, J.A. Šetek, J.P. Petráň,                          
J. Kopecký, R.C. Kugler, J. Kadaně a V. Šustková. 
Záruku na bankovní půjčku pak podepsali F. Vozábal, 
J. Kopecký, J. Kadaně a paní Vozábalová.           *** 

 
 

Oznámení o bohoslužbách   
na Šumavě 

 

Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,  
tj. 3. června, 1. července…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 



 

růst a zvýšení příjmů rozpočtu. "To není ideologie, to je 
aritmetika. Nějaká řešení najít musíme. Alternativy jsou z 
mého pohledu daleko horší než ty, co nabízíme my," 
uvedl Kalousek.  
 

V Praze vyrostl stanový tábor 
lidí, kteří jsou nespokojeni se současnou politickou 
situací. Po vzoru celosvětového hnutí Okupujte (Occupy) 
chtějí několik dnů strávit v parku na Klárově. Budou 
diskutovat o možnostech vytvoření spravedlivější 
společnosti, která by kladla větší důraz na přímou 
demokracii, tvrdí organizátoři. Protest začal před 
polednem, kdy se zhruba stovka účastníků sešla na 
Václavském náměstí. Ve stejnou dobu zaútočila skupina 
hackerů hlásících se k volnému sdružení Anonymous na 
weby parlamentních stran. Internetoví aktivisté tak chtěli 
vyjádřit podporu protestu v ulicích metropole. Stranické 
stránky se jim podařilo na několik hodin vyřadit či výrazně 
omezit jejich provoz. 
 

Vláda ODS, TOP 09 a platformy kolem vicepremiérky 
Karolíny Peake 
(dříve VV) dostala důvěru sněmovny. Pro vládu hlasovalo 
105 z 198 přítomných poslanců, proti 93. Vláda Petra 
Nečase (ODS) požádala dolní komoru o důvěru potom, 
co skončila koalice občanských demokratů a TOP 09 s 
Věcmi veřejnými.  
"Jsem rád, že se našel dostatečný počet poslanců, kteří 
chtějí podporovat reformní programové prohlášení vlády. 
Bude nezbytné tuto většinu dál dodržet," poznamenal 
předseda vlády. Podle opoziční ČSSD má sice vláda na 
své straně sněmovní většinu, ztratila ale důvěru svých 
občanů. Výsledek hlasování je podle předsedy sociálních 
demokratů Bohuslava Sobotky promarněnou příležitostí 
na rychlou změnu, která by zemi vyvedla z krize vládnutí 
a obtížné hospodářské situace. Lepším řešením by byly 
předčasné volby, uvedl Sobotka. Předseda KSČM 
Vojtěch Filip uvedl, že vládě nedává příliš dlouhé trvání, 
pokud chce pokračovat v nepopulárních opatřeních. 
 

V Praze vyrostl stanový tábor 
lidí, kteří jsou nespokojeni se současnou politickou 
situací. Po vzoru celosvětového hnutí Okupujte (Occupy) 
chtějí několik dnů strávit v parku na Klárově. Budou 
diskutovat o možnostech vytvoření spravedlivější 
společnosti, která by kladla větší důraz na přímou 
demokracii, tvrdí organizátoři. Protest začal před  

 

Ze zpráv ČTK  
 

Nejvyšší soud definoval pojem nezřízený život 
Je to důležité například při soudním rozhodování o 
dědictví a vydědění. Podle Nejvyššího soudu je znakem 
nezřízeného života například alkoholismus, špatná péče 
o děti, drogová závislost, gamblerství nebo recidiva. 
Sjednocující stanovisko vyjde ve sbírce a poslouží při 
rozhodování všech českých soudů. Podle závazné 
právní věty Nejvyššího soudu je nezřízeným životem 
takové chování, které "evidentně vybočuje z rámce 
obecné představy o chování v souladu s dobrými 
mravy". Navíc musí být takové chování dlouhodobé a 
trvalé - nesmí tedy jít o nahodilý nebo ojedinělý 
prohřešek. Pokud někdo žije nezřízený život podle 
definice Nejvyššího soudu, může jej rodina 
prostřednictvím vydědění připravit o právo na rodinný 
majetek.  
 

21. dubna zažila Praha zřejmě největší demonstraci 
od listopadu 1989. Pořádaly ji odbory s dvěma 
desítkami iniciativ a sdružení. Proti vládě na 
Václavském náměstí podle odborů protestovalo 
120.000 až 150.000 lidí, podle policie jich bylo asi 
90.000. Požadovali demisi kabinetu Petra Nečase 
(ODS) a předčasné volby, odmítli vládní reformy. Podle 
premiéra Nečase i ministra financí Miroslava Kalouska 
(TOP 09) jsou reformní a úsporné kroky nutné, aby se 
Česko nezadlužovalo. Chtějí v nich pokračovat. Dnešní 
protest respektují, vidí za ním ale politiku. 
Požadavky předáků, aktivistů a demonstrantů podpořila 
opoziční ČSSD i KSČM. Jejich politici na akci také 
dorazili. Podle premiéra Nečase představitelé obou 
stran protestu zneužívají pro svou předvolební kampaň. 
Uvedl, že respektuje právo občanů vyjádřit názor. 
Politizaci demonstrace ale odmítl. 
Tvrzení, že protest byl politická záležitost, razantně 
odmítl předák ČMKOS Zavadil. "No kterej blbec na to 
přišel? Tato demonstrace je sociální!" prohlásil z pódia 
na Václavském náměstí. Podle ministra financí 
Kalouska vláda by sice mohla skončit a "odejít do lesů", 
ale je potřeba také říct, jaké by místo jejích opatření 
byly alternativy. Podotkl, že nelze očekávat ekonomický  

 

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 

 

polednem, kdy se zhruba stovka účastníků sešla na 
Václavském náměstí. Ve stejnou dobu zaútočila 
skupina hackerů hlásících se k volnému sdružení 
Anonymous na weby parlamentních stran. Internetoví 
aktivisté tak chtěli vyjádřit podporu protestu v ulicích 
metropole. Stranické stránky se jim podařilo na několik 
hodin vyřadit či výrazně omezit jejich provoz. 
 
Vláda ODS, TOP 09 a platformy kolem 
vicepremiérky Karolíny Peake 
(dříve VV) dostala důvěru sněmovny. Pro vládu 
hlasovalo 105 z 198 přítomných poslanců, proti 93. 
Vláda Petra Nečase (ODS) požádala dolní komoru o 
důvěru potom, co skončila koalice občanských 
demokratů a TOP 09 s Věcmi veřejnými.  
"Jsem rád, že se našel dostatečný počet poslanců, 
kteří chtějí podporovat reformní programové prohlášení 
vlády. Bude nezbytné tuto většinu dál dodržet," 
poznamenal předseda vlády. Podle opoziční ČSSD má 
sice vláda na své straně sněmovní většinu, ztratila ale 
důvěru svých občanů. Výsledek hlasování je podle 
předsedy sociálních demokratů Bohuslava Sobotky 
promarněnou příležitostí na rychlou změnu, která by 
zemi vyvedla z krize vládnutí a obtížné hospodářské 
situace. Lepším řešením by byly předčasné volby, 
uvedl Sobotka. Předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že 
vládě nedává příliš dlouhé trvání, pokud chce 
pokračovat v nepopulárních opatřeních. 
 

Obraz Františka Kupky Tvar modré, 
který se v dubnu vydražil za rekordních 55,75 milionu 
korun, asi jeho zahraniční kupec nebude moci odvézt 
ze země. Přestože galerista, který jej dražil, má doklad 
od Národního památkového ústavu (NPÚ) o tom, že 
dílo památkou není, stejná instituce ČTK sdělila, že 
obraz za památku prohlášen je. Podle zákona takové 
dílo není možné trvale odvézt do zahraničí. Evidence 
movitých kulturních památek je ale nepřehledná. Stát 
prohlašováním děl za památky omezuje trh s uměním a 
podle galeristů se prohlašování děje často jen účelově 
- úředníci se dílem začnou zabývat až ve chvíli, kdy se 
dozvědí, že se bude prodávat. Návrh na prohlášení díla 
kulturní památkou může podat kdokoli, ministerští 
úředníci mohou řízení zahájit i z vlastního podnětu.  

 

 

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 

 

 

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 (9. a 23. června)  
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  
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené 

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

 

 

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  



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 

9. června 
a 23. června 

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

 Neděle 
10. června 

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

 Neděle 
17. června 

 
Beseda o Sokolském sletě 
Vlasta Šustková 
 

15:00 

 Sobota 
23. června 

Večeře - Řízek s bramborovým salátem, zákusek, káva 
Rezervace mob. 0413 852 488 nebo tel. 9551 0279              Cena $15 18:00 

 Sobota 
23. června 

“Black & White“ Taneční zábava 
Rezervace tel. 0413 852 488                                            Cena $15/$10 20:00 

 

 

PROGRAM NA ČERVEN  2012 

 

Obědy v Sokole 
 

         Úterý   5.6. - Kuře na paprice s knedlíkem     Úterý 19.6. - Svíčková omáčka s knedlíkem 
         Úterý 12.6. - Uzené, knedlík, zelí                Úterý 26.6. - Segedínský guláš s knedlíkem 
 

+ polévka a zákusek s kávou   
každé úterý od 12:45 hodin,    všichni jsou zváni 
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