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Česká filharmonie 
Česká filharmonie je nejvýznamnější český symfonický orchestr a jeden z nejuznávanějších 
světových orchestrů vůbec. Založena byla roku 1896. Historicky první koncert České filharmonie 
(dále ČF) se konal 4. ledna 1896 v pražském Rudolfinu. Řídil ho sám Antonín Dvořák. Prvním šéfdiri-
gentem se stal v roce 1901 Ludvík Čelanský, v letech 1903-1918 orchestr vedl Vilém Zemánek, 
kterému se podařilo jej stabilizovat i přes značné finanční problémy. Po vzniku samostatného 
Československa se v roce 1919 stal šéfdirigentem slavný a legendární Václav Talich. Ten vedl ČF až 
do roku 1941. Talich uskutečnil téměř 1000 koncertů a je považován za zakladatele interpretační 
tradice orchestru. V období 1942-1948 (tedy až do své emigrace) stál v čele orchestru později 
světově proslulý Rafael Kubelík. Dalších 20 let (rovněž do své emigrace v roce 1968 po invazi vojsk 
Varšavské smlouvy do naší vlasti)  byla role šéfdirigenta svěřena Karlu Ančerlovi,  pod jehož vedením  

Po Ančerlově emigraci vedl ČF Václav Neumann, se kterým je spjata dlouhotrvající (do roku 1990) 
etapa stabilně vysoké úrovně orchestru.                                                                                 .                                                                                                                                    
Po změně politické situace v zemi se v 90. letech vystřídali po krátkých intervalech na postu 
šéfdirigenta Jiří Bělohlávek (1990-92), Gerd Albrecht (1993-96), Vladimir Ashkenazy (1996-2003)                 
a od roku 2003 orchestr vedl Zdeněk Mácal, který se proslavil předtím v emigraci. Není nezajímavé,             
že začínal v roce 1966 právě v ČF a na vrcholu svých uměleckých a životních zkušeností se k ní vrátil 
zpět, tentokrát již v roli šéfdirigenta. Od 114. koncertní sezony 2009/10 se stal šéfdirigentem Elijahu 
Inbal a od září 2012 se vrací do České filharmonie jako její hudební ředitel a šéfdirigent, (tedy na 
post, který zastával již v letech 1990–1992) světoznámý Jiří Bělohlávek.                                                        
První zámořský zájezd - tehdy vůbec nejrozsáhlejší koncertní turné, jaké kdy jakýkoli orchestr 
uskutečnil - směřoval v roce 1959 do Austrálie, Japonska, Nového Zélandu, Číny, Indie a Sovětského 
svazu. Česká filharmonie ve dnech 26. a 27. srpna 2012 odehraje dva exkluzivní koncerty                                   
v Arts Centre Melbourne. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost.  

získala ČF na 
světové hudební 
scéně pověst 
š p i č k o v é h o 
o r c h e s t r u . 
Orientovala se na 
českou klasickou a 
zejména soudobou 
hudbu. Ančerl nejen 
navázal na tradici 
svých předchůdců, 
ale významně  

obohatil repertoár o 
díla zahraničních 
a u t o r ů  ( I g o r 
Stravinskij, Strauss, 
Béla Bartók, Dmitrij 
Šostakovič, Sergej 
Prokofjev) . Léta 
Ančerlova vedení 
filharmonie jsou 
považována za období 
největšího uměleckého 
rozkvětu orchestru.  
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Ze stolu výboru 
 

Oznámení valné hromady Sokola Melbourne Inc.  
Valná  hromada Sokola Melbourne Inc. se  bude  konat  
v neděli 12.srpna 2012 od 13.00 hodin v Národním 
domě – 497 Queensberry St, North Melbourne.          
Pozvánky budou zaslány všem členům poštou.  
Pokud jste finančními členy a pozvánku neobdržíte, 
kontaktujte sekretářku Vlastu Šustkovou na  
tel. 9551 0279 nebo starostku Markétu Lyell na  
tel. 0413 852 488.  
Program valné hromady bude také uveřejněn na  
sokolské webové stránce www.sokolmelbourne.com.au 
a na nástěnce v Národním domě. 
 

Nominace na pozice do výboru SMI na rok 2012-13 
musí být odbrženy sekretářkou Vlastou Šustkovou 
nejpozději 29.července 2012. Kandidovat do výboru 
mohou pouze ti, kteří mají zaplacené příspěvky na rok  
2012-2013. 
 

Proxy formuláře musí být obdrženy sekretářkou SMI 
nejpozději do 13.00 hodin 11.srpna 2012. 

 

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 

Pokud máte zájem o korespondenční  hlasování, 
musíte si o hlasovací lístek požádat písemně. 
Formuláře budou rozeslány po uzavření nominací na 
pozice do výboru a to nejpožději 7 dní před datem 
konání valné hromady. Vyplněné hlasovací lístky musí 
být doručeny nejpozději do 13.00 hodin 11.srpna 2012 
a to v uzavřené obálce od každého člena zvlášť. 
Obálky s korespondečními hlasy budou otevřeny 
pouze sčitatelem hlasů, ve chvíli kdy bude probíhat 
volba členů nového výboru.  
Dále bychom chtěli upozornit, že valná hromada je 
pouze pro současné finanční členy. 
 

Těšíme se na Vaši hojnou účast. 
 

Výbor SMI 
  
Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš 
Národní dům a na Kvart:  
 

V. Baboucek, V. & J. Bebr, J. Cermak, E. & F. Feller, 
V. Habal, Z. Havlicek, D. Henderson,  
P. & H. Homolka, P. Kohout, H. Lee,   
G. & L. Pergl,  A. & H. Rosenfeld, H. Sali, J. Svenger, 
A. Wostry. 
 

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 

 

Oznamujeme všem přátelům a známým  
smutnou zprávu, že dne 19. března 2012  

zemřel po krátké, těžké nemoci ve věku 56 let 
                             

Luděk Novotný 
 

Vzpomínejte na něj s námi. 
Manželka Irena a děti Míša a Jakub s rodinou. 
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Z dění v ND 
Večer se Studiem 4 

Ach ta písnička česká..., k tomu bramborový salát a 
řízky, makové a ořechové záviny a rohlíčky, chlazené 
české pivečko, výborná obsluha, tombola... – to vše 
jsme si užili o Svatojánské noci 23.června v Národním 
domě. Atmosféra byla skvělá, společnost bezvadná. 
Sešlo se 75 krajanů, studentů češtiny a jejich partnerů 
a partnerek, Češi, Slováci, Australani a v menším 
zastoupení i jiné země (Anglie, Nový Zéland, 
Turecko...). Všichni si pochutnali na výborné večeři a 
dobře se pobavili. Studio 4 hrálo hezky z vesela, 
tradiční svatojánské skákání přes oheň se sice 
nekonalo, ale skákalo se dokola celý večer, taneční 
parket nezůstal prázdný. 

 

 
Najít o Svatojánské noci poklad nebyl dříve žádný 
lehký úkol. Nejdříve musel člověk najít kvetoucí 
kapradí, které rozkvétalo přesně o půlnoci. Zlatý květ 
kapradí měl chytit do bílých šatů, když zrovna 
opadával. Nám stačilo přijít v černo-bílých šatech a 
zakoupit si lístky do tomboly.  
 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě večeře a 
sálu a těm, kteří pomohli v kuchyni, v baru, při úklidu a 
s organizací velmi zdařilého večera.  

 

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 

Vepřové  Hody 
v neděli  

19. srpna 2012 
od 12.00 hodin 

 
REZERVACE NUTNÁ NEJPOZDĚJI  

DO 7. SRPNA 2012 
na tel.: 0413 852 488 (Markéta)  
nebo 0405 331 646 (Martina) 

 
 Pokud máte zájem koupit si jitrnice nebo jelita 
domů, objednejte si je též telefonicky nejpozději 

do 7. srpna 2012. 
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architektkou Martinou Červenkovou byl výtvarný a  
v rámci letošní Olympiády jsme odpoledne uspořádali 
Knoflíkiádu. Děti ve věku 4 – 9 let si vyrobily a 
nazdobily papírová letadélka, s kterými posléze 
soutěžily, krásné záložky do knížky, hru, která je stále 
v módě Nebe, peklo, ráj a ztvárnily samy sebe, při 
čemž si vyzkoušily svou zručnost při navlékání vlasů 
z vlny. Kreslily podle příběhu a učily se nové techniky. 
Stříhaly, lepily, kombinovaly, až z toho vznikly 
jedinečné podzimní koláže.  

Rádi byste se dozvěděli více o jednodenních 
prázdninových a nedělních táborech? Veškeré 
informace Vám ráda poskytne Zuzana Vasitch, volejte 
0413 032 366 nebo pošlete Vaše dotazy emailem na: 
zual@optusnet.com.au. 

Medvídci - záložky do knížky  

 

Pro děti a rodiče 
 
 
 

Česká škola Melbourne  
– nejen sobotní zpívání a výuka 

Česká škola, kromě sobotního vyučování pro děti 
přeškolního a školního věku, pořádá jednou za měsíc 
nedělní celodenní tábory. Tyto tábory jsou tématické a 
umožňují tak nejenom rozvoj slovní zásoby dětí na 
dané téma, ale i celkový rozvoj jejich schopností. Ať už 
je to vánoční, velikonční, narozeninový nebo literárně 
zaměřený tábor, je u dětí vždy velmi úspěšný. 
Květnový na téma zvířata, ve spolupráci s lingvistou 
Adamem Liškou a dále pak červnový s paní  

Koláž - pavučina 
 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI 
 

Česká škola Melbourne spolu s paní architektkou 
Martinou Červenkovou vyhlašuje výtvarnou soutěž 
pro děti o nejzdařilejší KOLÁŽ na téma: PŘÍRODA 
KOLEM NÁS. Koláže prosím předejte paním učitelkám 
v České škole nebo zašlete na adresu Národního 
domu do 12.srpna 2012. Těšíme se na tvořivost dětí a 
proto prosíme rodiče, aby nezasahovali do dětské 
kreativity, pouze dětem asistovali v případě nutnosti.  
 

 

Česká škola Melbourne zve děti a rodiče na  
na naší Olympiádu  -  K N O F L Í K I Á D U   2012.  
Nejenom nejlepší sportovci můžou soutěžit o medaile 
a ceny, ale i my: 
Kdy: v neděli 12. srpna 2012 od 15 do 17 hodin 
Kde: Národní dům, 497 Queensberry St, Nth Melb. 
Startovné:  $5 na dítě (rodiče soutěží zdarma) 
RSVP: do 8. 8. 2012 email: zual@optusnet.com.au 
nebo 0413 032 366                                                                   
Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. 
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sochách,  neběhá se, nekřičí, nervou se mamutovi 
chlupy a kde je zábrana, tak tam se ani nepodlízá ani 
nepřeskakuje.  Ne že by to vždycky fungovalo, ale i 
snaha se musí ocenit. 
 

Čím jsou ti moji starší, tím je větší sranda s nimi 
vymýšlet různé hry jak pro poučení, tak pro zábavu a 
odreagování. Moje dcera když se učila číst, zatímco já 
se snažila soustředit na výtvarná díla, ráda hledala 
v nápisech a orientačních tabulích písmenka a čísla, 
která jsem jí zadávala. Časem se snažila sama číst 
jednoduché nápisy. Syn má zase problémy s naučením 
barev, a tak pro něj vymýšlím, aby našel co nejvíc věcí 
(třeba v jednom obraze) určité barvy. Taky máme rádi 
dívat se okolo sebe a snažit se co nejdřív najít 
například něco ze dřeva, někoho kdo je smutný nebo 
něco na mapě.  Nebo je dobré, kdo kolik napočítá 
například obrazů na zdi, nebo zvířat ve výloze co mají 
ocas, nebo hrnců, co nemají upadené ucho. Tato místa 
jsou také dobrá pro rozšiřování slovní zásoby a tak 
často hledáme něco co je třeba malé, menší a 
nejmenší; nebo naopak hezké, hezčí a nejhezčí. 
Obdobně hledáme antonyma a synonyma různých 
přidavných jmen nebo sloves, které se hodí k tématu. 
Snažíme se také popsat pocity, které v nás dané dílo 
vyjadřuje ... Zkrátka, fantazii se meze nekladou. 
 

Ráda si nechávám od mých dětí vykládat příběhy, které 
vymyslí při pohledu na obraz, sochu nebo exponát. A 
divili byste se, co jsem se dozvěděla o lidech žijících 
v pravěku nebo před expozicí  historického oblečení. 
 

Pokud je to jen trošku možné, snažím se předtím, než 
odejdeme, najít nějaký klidný koutek, vytáhnu z kabelky 
papíry a pastelky a požádám děti, aby nakreslily co 
viděly, nebo co se jim nejvíce líbilo. Někdy si výtvory 
bereme s sebou domů, někdy je dáme milé prodavačce 
v muzejním obchodě. Někdy za to nedostanou nic, 
někdy jim ale nechám vybrat nějaký malý suvenýr a 
jindy jej dostanou za kresbu přímo od personálu.  
Myslím, že každá návštěva ať už muzea, galerie, 
výstavy obrazů nebo akvária by měla být hlavně 
zábava a také trochu legrace. Přeju vám krásný den a 
příjemnou návštěvu, maminky, ať už se chystáte 
kamkoliv. A budu se s vámi těšit zase někdy příště ...  
 

Celý článek a různé postřehy ze života v Anglii a Aus-
trálii; a návštěv Čech, doprovázené fotografiemi; prak-
tické rady a tipy, co je dobré vědět, když cestujete s 
dětmi po světě, naleznete na blogu autorky 
Alexandry Synac: alexandrasynac.blog.iDNES.cz 
Více na blogu pro rodiče *** malí světoběžníci *** 

 

Jak s dětmi navštívit muzeum nebo galerii 
(aneb jak na to v klidu a pohodě) ... 

 

Myslím, že čas od času je dobré vzít děti do prostředí, 
které stimuluje jejich rozvíjející se hlavičky a testuje 
jejich sociální a kognitivní schopnosti (a samozřejmě i 
ty naše). Do muzeí a galerií s dětmi chodím často. 
Každá maminka ví, že věk dítěte s sebou přináší různé 
překážky a že je třeba přizpůsobovat se potřebám 
dítěte, a ne naopak. Já jako vždy – spoléhám na svůj 
plán. Vím, že legrace a příjemná událost se sama od 
sebe jen tak automaticky nestane. Proto, i v něčem tak 
banálním jako je návštěva muzea, spoléhám na 
krátkou přípravu a naplánování útěkové strategie 
nebo trénink uklidňujících triků v případě scény. 
Protože právě tyto momenty můžou udělat velký rozdíl.  

 

Předem mrknu na webovou stránku a zhruba si 
připravím, kterou část výstavy nebo galerie, muzea 
navštívíme. Některá muzea a gallerie mají pro děti 
předtištěné vzdělávací aktivity, které jsou většinou sice 
pro starší děti co umí číst a samy řešit problémy, ale i 
tak si je někdy vytisknu doma z internetu, jindy o ně 
poprosím až při vstupu. Pokud vím, že nic takového 
muzeum nenabízí, pokusím se doma narychlo připravit 
papír s nějakými zajímavými úkoly na dané téma, 
přiměřené jejich věku. Jejich odpovědi pak můžou 
zjišťovat na výstavě a třeba jsou úkoly doplněny 
obrázkem na vymalování. 

 

Osobně si ráda buď po cestě do muzea, nebo už doma 
den předtím, když se díváme na jejich web, s dětma 
bavím o tom, co uvidíme a proč tam jdeme, co se 
můžeme dozvědět. Pokud třeba jdeme do galerie na 
obrazy, rádi si prohlížíme knihy s jinými malíři a bavíme 
se o jejich dílech. Bavíme se proč je moderní umění 
trochu provokující. Proč keramika dřívějších kultur se 
zachovala jen úlomkovitě. Když jdeme na dinosaury, 
opráším si některá jména, která pořád zapomínám a 
sama se naučím nějaká nová fakta, kterými mohu na 
druhý den, děti oslnit ... apod.  
 

Myslím, že je vždy dobré dětem připomenout jaké 
chování se od nich očekává, ustanovit určitá nová 
pravidla, například že se nesahá na obrazy, neleze po 

 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 

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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Národní dům v Melbourne 
Údobí budování 1 
Historická črta, část 3. 
Aleš Nebeský 
 
 

Hlas domova č. 17/1978 oznámil: „….2. srpna budovu 
přebíráme. Bude to jistě velká událost pro celou naši 
veřejnost. Dosahujeme tohoto úspěchu proto, že zdejší 
Češi a Slováci projevují vřelý zájem a poskytují 
podporu. Těšíme se, že obojí potrvá a že budeme moci 
všichni společně, všechny organizace a všichni 
jednotlivci, využívat všech předností, které nám náš 
společný stánek dá…“ 
Současně informuje, že v domě “…převzatém do 
vlastnictví, začaly jeho úpravy -především v prvním 
poschodí - aby byl co nejdříve k dispozici naší 
veřejnosti. Opravy i úpravy se dějí z velké části 
svépomocí krajanů, kteří se sejdou hlavně  
o víkendech.” 
Záznamy výborových schůzí vyslovují dík za práci na 
Národním domě a zvláštně jmenují: manž. Mačičkovi, 
Gráfovi, Vozábalovi, Schoenpflugovi, Petráňovi, Noví, 
Kadaňovi, Růžičkovi, Voborských – a bratry: Hladký, 
Knob, Kotlár, Kopecký, Blažek, Černý, Soust, Barabáš, 
Pekárek, Lipka, Hruška, Pařízek, Ambroš, Chaloupka, 
Tůma, Pekárek, Kollár. 
Vyslovují také dík panu Knapovi, Kutkovi, Pekárkovi, 
Lipkovi, Šustkovi atd., za materiál a práci buď 
věnované, nebo dodané s podstatnou slevou 
Josef Kadaně k tomu dodává: „Všechno bylo potřeba 
uvést do použitelného stavu. Podlaha dole, kuchyně, 
záchody, prostě všechno. Především členové Sokola, 
ale i celá řada krajanů – po večerech, sobotách a 
nedělích – vždy přišel někdo ochotný přidat ruce k dílu. 
Hodně krajanů dalo materiál zdarma nebo za nominální 
ceny. Vzpomínám si mezi jinými na J. Kutku, B. Culka, 
J. Knopa a Mačičkovi. A chodili tam pracovat i mladí, 
např. volejbalisti, bratři Brodečtí, mladí Kuglerovi –  
ale vůbec mnoho dalších. Dokonce i Jugoslávci nám 
pomáhali.“ 
 

Po devíti měsících usilovné a obětavé práce pak  
k slavnostnímu otevření domu uveřejnil Hlas domova  

(č11 28.5.79) zprávu tiskového referenta Sokola V. 
Sousta. 
„ČESKOSLOVENSKÝ SOKOLSKÝ NÁRODNÍ DŮM 
V MELBOURNE 
Dlouho očekávaný 19. květen přinesl víc než jen 
slavnostní otevření Československého sokolského 
národního domu. Projevy nadšení a národní 
soudržnosti nám připomínaly spíše národní svátek, jak 
jsme je znali z let třicátých doma - trochu jako národní 
svátek a současně sokolský slet. Přišli zástupci všech 
našich organizací a při slavnostním nástupu s prapory 
mohli jsme vidět i členy sokolských jednot ze Sydney  
a Canberry. V projevech k účastníkům slavnosti 
zdůrazňovali hosté na pódiu obdiv nad sokolským 
národním domem, který se otvírá v plném lesku za 
pouhého 1 1/2 roku po zahájení sbírky a příprav ke 
koupi domu a připomínali, že sokolská myšlenka  
z minulosti i přítomnosti byla jistě velkou vzpruhou  
k započetí a tak brzkému uskutečnění odvážného 
plánu, k vybudování střediska nejen pro Sokol, ale pro 
celou československou veřejnost v Melbourne“. 
 

V souhrnu je také uvedeno, že dary jednotlivců činily  
do 14. května celkem $58.587.88. 
Z této částky bylo vydáno: deposit na budovu  
a poplatky za převod, splátky a úroky na hypotéky, 
stavební materiál a práce při přípravách domu, 
vybavení kuchyně, nábytek, obecní dávky a vodné, 
pojištění, elektřina, telefon, plyn a další poplatky, 
celkem $56.034.41. Stav dluhu: 1. hypotéka 
$65.592.21, 2. hypotéka $25.000. Dobrovolní 
pomocníci odpracovali při přestavbě a úpravě domu 
více než 3.500 hodin. 
 
Praktické starosti s vlastnictvím domu měli ale vliv  
na chod sokolské organizace. 
“Každý byl nadšený z toho, že máme dům, 
společenský dům,” říká Vlasta Šustková. “Musím ale 
říci, že nejsilnější činnost Sokola ve skutečně 
sokolském duchu, byla před koupením domu. Po jeho 
koupi tam chodili lidé pracovat a na cvičení pak už 
nestačil ani čas, ani síla. Lidé přestali cvičit, ale začali 
se scházet, aby si popovídali česky.” 
„Byla to trochu ironie,“ nezávisle vzpomíná Milan  



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  

Hemala, „když pak sokolovna byla, tak to nabouralo 
činnost Sokola, cvičení vymizelo do ztracena. Cvičit se 
tam skutečně příliš nedalo. Byl to spíše společenský 
dům, ale i to bylo dobré. Navíc, kdo ví jak dlouho by ta 
touha cvičit trvala.“ 
V 1980 v květnových Hlasech (začaly vycházet po 
skončení Hlasu domova v roce 1979) popisuje situaci 
Sokolské organizace J. Petráň: ”V polovině roku 1976 
měla jednota na 250 členů, z toho kolem 60ti až 70ti 
cvičících. Dnes máme 270 platících členů. Cvičení 
navštěvuje ale zhruba jen 25 -30 cvičících mužů, žen  
a dětí…. 
Důvodů pro pokles cvičících je několik. Před čtyřmi léty 
jsme cvičili i my a s námi staří členové Sokola ještě  
z domova. Většina původních cvičenců sem ale  
i nadále chodí - jenže již necvičí. Doposud jsme neměli 
čas na nábor nových členů a mnoho jiných akcí,  
o kterých jsme zatím mohli jen uvažovat. 
Až doposud jsme veškeré úsilí věnovali Národnímu 
domu a na čistě sokolské záležitosti nám nezbýval čas. 
... Je sice pravda, že hlavní práce s vybudováním 
Domu byla dělána členy naší sokolské jednoty,  
že organizování a finanční záruky závisely a závisí na 
několika z nás. Finanční dary a příspěvky nám ale 
chodily nejen od organizací a jednotlivců z Melbourne, 
ale z celé Austrálie a dokonce i z Evropy a Ameriky. 
Pracovně na opravách a úpravách se podíleli nejen 
členové Sokola, ale celá řada lidí, kteří o členství  
v jednotě nemají zájem. Pomáhali nám dokonce  
i Jugoslávci. Hlavní část ale nesli členové naší jednoty. 

Od samého začátku jsme si říkali, že stavíme nejen 
sokolovnu, ale Národní dům - středisko pro všechny.” 
Ozvaly se i námitky k samotnému názvu budovy. Josef 
Kadaně k tomu dodává: ”Slyšeli jsme také mnoho 
návrhů, jak by se dům měl jmenovat. Například: 
"Národní dům", "Národní dům Čechů a Slováků", 
"Komenského dům", "Český národní dům","Klub 
Čechoslováků" atd. ... Zdá se mi, že nápis na zdi je 
používán jako výmluva lidmi, kteří nechtějí a nikdy nás 
podporovat nebudou, jako záminka aby se sami před 
sebou ospravedlnili. "Kdyby se to jenom jinak 
jmenovalo, tak bych...  Mě se to zdá velmi malicherné. 
Byli to členové Sokola, od kterých podnět přišel. 
Budova se zakoupila ve jménu Sokola, jenom jako 
registrovaný podnik jsme si mohli vypůjčit peníze od 
banky atd. Myslím, že se jako členové Sokola 
nemusíme stydět, že to bylo hlavně zásluhou našich 
členů, že konečně máme Národní dům v Melbourne -  
i když je tam to slovo "sokolský". Toto ale neznamená, 
že je to dům jenom pro Sokoly – je to dům pro všechny 
naše krajany bez ohledu k jaké organizaci patří nebo 
nepatří.” 

 



 

při zadávání veřejné zakázky. Hejtmanovi hrozí v případě 
odsouzení až dvanáctileté vězení. Protikorupční policie 
se kauzou zabývala od loňského roku. Na pondělní  
a dnešní akci se podílela stovka policistů.  
Sociálnědemokratičtí poslanci budou podle vyjádření 
šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky, který ve sněmovně vede 
imunitní a mandátový výbor, hlasovat pro Rathovo 
stíhání. Sobotka také chce, aby Rath pozastavil i své 
členství v ČSSD. 
Bývalého hejtmana Středočeského kraje do Prahy  
z vazební věznice v Litoměřicích eskortovali policisté  
na schůzi Poslanecké sněmovny, která projednávala 
schválení pokračování jeho stíhání. Bylo to poprvé,  
co poslance doprovodila na zasedání policejní eskorta. 
Muži v civilním oblečení se zbraněmi ho provázeli  
po celou dobu jeho pobytu ve sněmovně.  
Po zakončení projevů předseda mandátového  
a imunitního výboru Bohuslav Sobotka (ČSSD) přednesl 
návrh usnesení o souhlasu s dalším trestním stíhání 
Ratha. Sněmovna souhlasila, pro hlasovalo 183 ze 191 
poslanců. David Rath poté v doprovodu eskorty opustil 
jednací sál. 
Přítomnost ozbrojených policistů, kteří dohlíželi na 
vystoupení Davida Ratha v Poslanecké sněmovně, 
vyvolala mezi politiky rozdílné reakce. Někteří hovoří  
o tom, že přítomnost eskorty byla zbytečná, jiní poukazují 
na rozhodnutí justice hlídat člověka, který je podezřelý  
z přijetí úplatku. Rath, který je obviněn z korupce, označil 
v projevu k poslancům neustálý dohled tří ozbrojených 
policistů za nepřiměřenou demonstraci síly.  
"Myslím si, že ta demonstrace policejní síly je tady zcela 
evidentní. To se ještě nestalo, aby na půdě Poslanecké 
sněmovny seděli ozbrojení policisté," řekl Rath. "Víte,  
my se posouváme z parlamentní demokracie spíše  
k policejní demokracii," dodal. 
Předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová (ODS) 
přítomnost eskorty na odpoledním jednání hájí.  
Poslanci podle ní znali podmínky Rathova vystoupení 
"pod dozorem" s dostatečným předstihem. Až těsně před 
jednáním se začali proti tomuto rozhodnutí vymezovat. 
"Tak jsem jim vysvětlovala, že samozřejmě je na nich, 
aby hlasovali o tom, že tady ozbrojená stráž nebude," 
řekla novinářům Němcová. Existovaly jen dvě možnosti - 
buď ozbrojení policisté ve sněmovně budou a Rath 
přednese svůj projev, nebo poslanci přítomnost eskorty  

Národní dům nepochybně všestrannou dlouhodobou 
podporu potřeboval. V závěru rozhovoru o plánech do 
budoucnosti pokladník Josef Kadaně řekl: “Náš první 
úkol je splnění naších finančních závazků se splácením 
Národního domu. Naše platební závazky jsou stejné až 
do úplného zaplacení. S větší podporou našich krajanů 
a jen v rámci našich finančních možností, se můžeme 
věnovat úkolům, které budou ve prospěch našich 
krajanů… 
O dvacet let později Josef Kadaně vzpomíná: “Museli se 
platit poplatky, pojištění, různá vydání – o splácení dvou 
půjček ani nemluvě. A tak jsme museli pořádat každý 
měsíc zábavy a jiné výdělečné podniky. A při nich 
tomboly a další žebrání o peníze. Při té příležitosti se 
musím zmínit o našich ženách, které se tolik zasloužily 
o úspěch zábav. Paní Voborská, Gráfová, Ambrošová, 
Petráňová, moje žena Irene dělaly bramborový salát, 
řízky, někdy guláš, polévku, kávu a zákusky. Vedle nich 
tam byl Jarda Křepčík a k tomu Láďa Šindler věnoval 
pečivo zdarma. My muži jsme upravovali stoly, dávali 
příbory atd. A to nemluvím o zametání podlahy  
a celkovém úklidu. Nikdo nebyl placen a každý 
s nadšením pomáhal. A když byla příprava hotova, jeli 
jsme se domu osprchovat a převléknout. A po návratu 
jsme u pokladny platili vstupné jako každý jiný host.“ 

                                     *** 
 

Ze zpráv ČTK  
 

Středočeský hejtman a poslanec ČSSD David Rath 
stále odmítá obvinění, že by v pondělí 15. května 
převzal úplatek. V krabici, kterou nesl v momentě 
zadržení policií, mělo být podle něj víno. Celou kauzu 
považuje za "dobře připravenou a provedenou 
společenskou popravu politika". Kriminalisté jej dopadli 
těsně po činu, u sebe měl sedm milionů korun. 
"Na návštěvě jsem dostal zabalenou krabici s vínem. 
Následně mě překvapilo policejní komando a k mému 
úžasu místo lahví vína byly v boxu peníze. Vím, že tato 
bizarní historka zní neuvěřitelně, ale život někdy 
neuvěřitelný skutečně je," uvedl Rath. 
Středočeský hejtman byl vzat do vazby a spolu s ním 
začali detektivové stíhat dalších sedm lidí. Obvinili je z 
poškozování zájmů EU, podplácení a sjednávání výhod  

 

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 
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odmítnou a policisté i s někdejším hejtmanem odjedou 
zpět do vazební věznice, uvedla Němcová. 
Přítomnost policistů kritizoval například předseda 
strany LEV-21 a někdejší šéf ČSSD Jiří Paroubek. 
Označil to za "divadlo". "Sleduji moderní dějiny 
parlamentarismu a něco takového jsem ještě nezažil. 
Já myslím, že to bylo úplně zbytečné, nedůstojné  
a nechutné od předsedkyně Poslanecké sněmovny,  
že se k něčemu takovému snížila," řekl novinářům 
Paroubek. 
ČSSD podle květnového průzkumu agentury Factum 
Invenio ztratila po kauze poslance Davida Ratha pouze 
jedno procento voličských hlasů. Díky posilování KSČM 
si tak levice drží pevnou pozici budoucí parlamentní 
většiny; podle agentury se zvyšuje i podpora 
neparlamentním stranám.  
 

Komunisté nevzdávají svůj dlouhodobý cíl - 
socialismus, který považují za první fázi komunismu. 
Chtějí obhajovat pokrokovost a zákonnost myšlenky 
socialismu, ve kterém lidé budou odměňováni podle 
práce, a majetek nebude rozhodujícím kritériem pro 
společenské zařazení. Uvádějí to v dokumentu Hlavní 
úkoly a zaměření práce strany po VIII. sjezdu KSČM.  
KSČM připouští, že se svět za více než 150 let, které 
uplynuly od vize socialistického společenského řádu 
Karla Marxe a jeho následovníků, změnil. 
"...komunismus a jeho prví fáze - socialismus je však 
stále aktuálním a humánním cílem lidstva," uvádějí  
v dokumentu. 
Jeho podoba i cesty k němu se ale budou lišit  
od představ klasiků marxismu-leninismu. Sjezdový 
materiál uvádí, že "československá cesta k socialismu, 
jež byla proklamována v prvních poválečných letech, 
byla uskutečnitelná a je možné na některé z jejich 
prvků navázat". Předpokladem je vypracování analýzy 
vývoje v Česku a v zemích, které se po válce vydaly 
socialistickou cestou, zvláště pak analýzy chyb  
a nedostatků, které vedly k pádu prvního pokusu  
o socialismus v Evropě.                                               
                                       *** 

 

 

 

 

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 

 

V hlubokém zármutku oznamujeme, 
že dne 20. května 2012 ve věku 83 let 

nás navždy opustila  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

paní Jaroslava Vondrášková, 
 

naše milovaná maminka, babička a prababička. 
dcera Jana Fialková s rodinou 

Jenny, Andrew, Grant, Szara, Charlotte,  
William a Thomas 

 
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  
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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  

 
 
 
 

 

An Invitation and notification of the Annual General 
Meeting for Vodafest-  

Czech and Slovak Association Inc,  
 

which will be held  
on 8 July 2012 at 12pm- 3pm  

at 11 Johnston St Collingwood, Victoria 
 

 

Lenka Allen 
Vodafest - Czech and Slovak Association 

     

    Pozvánka 
 

Vážení krajania, milí priatelia, 
 

Združenie Austrálskych Slovákov vo Viktorii si Vás 
dovoľujeme  pozvať na 

 

Gigánsky bál v Sacred Heart  
Kew  

(na rohu Glenferrie a Cotham Roads) 
      dňa 28.7.2012 o 19.00. 

 
              Program: 
Súťaž o najlepšie cigánsky kostým 
     Súťaž „Vtipnejší stôl vyhráva“ 
               Tombola. 
 

                     „Kazband – Gypsy music –  
violin and accordion“ 

DJ: Laci Taliga. 
 

Večera: Pečená domáca klobása, zemiaky, uhorka, 
    Zákusok, káva, čaj a nibbles. 

 
Vstupné: Dospelí $30, deti do 15 rokov zdarma, 

 členovia/penzisti/študenti  $25. 
 

Rezervácie: mob.0437 699 690 

Pozvánka  
Slovenskej detskej besedy / Slovak Little School 

 

Vážení krajania, milí hostia, 
dovoľujeme si Vás pozvať na slávnostné otvorenie 

 

v sobotu 21.7.2012     
 

v Slovinskom dome o 14.00 hod. 
 

na 11-15 A’Becket Street Kew,  
 

ktorá bude pracovať pod záštitou  
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Združenia 

austrálskych Slovákov vo Viktórii. 
 

Všetci sú srdečne vítaní na bohatom kultúrnom 
programe a malom občerstvení. 



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 
7. července 

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

 Neděle 
8. července 

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

 Sobota 
21. července 

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

 

 

PROGRAM NA ČERVENEC  2012 

 

          Obědy v Sokole 
 
 

  Úterý   3.7. - Řízek s bramborovou kaší  
  

  Úterý 10.7. - Vepřo-knedlo-zelo       
    

  Úterý 17.7. - Hovězí pečeně na houbách s knedlíkem 
 

  Úterý 24.7. - Kuře na paprice s knedlíkem 
 

  Úterý 31.7. - Svíčková omáčka s knedlíkem  
 
              + polévka a zákusek s kávou   
 
každé úterý od 12:45 hodin, všichni jsou zváni 

 
Oznámení o bohoslužbách   

na Šumavě 
 

Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,  
tj. 1. července, 5.srpna…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 
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