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Svátky velikonoční a jejich živá síla
Tyto Veliké noce slavily se již od pra pra předků.
Mají své místo ve všech pohanských, křesťanských
i jiných náboženstvích. My žijeme v době, kdy
křesťanství stále ještě řídí naše kalendáře – z toho
tedy máme všechny ty výhody pracovního volna.
Málokdo si ale uvědomuje, leda že by byl chodil do
církevních společenství, co to je půst, popeleční
středa, Květná neděle, pašije, Zelený čtvrtek, Velký
Pátek, Bílá sobota a tak dál. A přece to není tak dávno,
kdy se nesmělo pracovat a dělat hluk o nedělích a na
Velký Pátek. Tehdy by se každý styděl neoslavit pěkně
Velikonoční neděli dobrým obědem, návštěvou
kostela, příbuzných a hřbitova.
Je to nejen úcta k tradici, ale především úcta k obnově
života ať už v přírodě či v duchu Božím skrze Krista.
Uctívat život a vzdát mu holt, uctívat hodnoty nového
života a cenu obnovy života v sobě, to je to vzkříšení
v nás. Těchto pár slov je pro naše věřící krajany
a členy. Ať mi druzí odpustí, že jsou to slova příliš
theologická. Ale jdou od srdce. Přeji vám všem krásné
prožití svátků Velikonočních se vší duševní i přírodní
obnovou, včetně snahy o obnovu dobrých vztahů
a zájmu jeden o druhého. Ať vzkřísíme k pěknějšímu
životu vše v sobě i kolem sebe.
V.Š.
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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Ze stolu výboru
Na schůzi dne 1.3. byl jako prozatimní starosta Sokola
Melbourne zvolen místostarosta Michael Růžička.
V současné době tak zůstává ve výboru šest členů,
z toho puze čtyři řádně zvoleni na valné hromadě 12.
srpna 2012. Tento stav potrvá až do mimořádné valné
hromady, kterou výbor vyhlásil na 14. dubna 2013.
Rádi bychom touto cestou apelovali na členy, kterým
není budoucnost Sokola Melbourne lhostejná a chtějí
se aktivně zapojit do jeho vedení, aby kandidovali
v těchto mimořádných volbách do výboru a svou
činností přispěli k rozkvětu naší organizace, stejně
jako našeho Národního domu.
Ve výboru tedy zůstává, kromě Michaela Růžičky,
naše sekretářka Martina Červenková, jejíž nápomoc
je v současné době velmi omezena díky malé Barunce,
která jí nenechává moc volného času. I tak se ale snaží
účastnit každé schůze výboru a pomoci jak se dá.
Nicméně neplánuje kandidovat do dalšího výboru, jak
z důvodu nedostatku volného času, tak i plánovaného
návratu do České republiky koncem tohoto roku.

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 9879)
nebo se s důvěrou obraťte na
Generální konzulát ČR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,
Telefon: 03 9629 6196

Jako třetí osoba ve výboru je Vlasta Šustková. Byla
zvolená do funkce pokladníka. Úkolem pokladníka je
vybírat a ukládat členské příspěvky, dary, zálohy na
zapůjčení sálu, výtěžek z obědů a zábav, poplatky
za pronájem Kvartových stránek a granty. Druhým
velkým úkolem je platit účty, vést evidenci o vydání
a předkládat o tom zprávu a dát účty ročně k revizi
a auditu za pomoci účetního.
Další tři členové výboru byli zvoleni ke spolupráci bez
funkce. Jedním z nich je Věra Zlatá mladší. Přestože
se teprve před necelým rokem objevila znovu
v Melbourne, aby vypomohla svým rodičům, ujala se
energicky několika úkolů. Pomáhá především ve dny
vaření při přípravě, vydávání a úklidu. Vede chod baru
a obětavě se zhostila i nepopulární administrativní
práce. Dobré výsledky se již ukazují. Přichází
s mnoha dobrými nápady pro vylepšení provozu
v Sokole.
Do výboru byli dodatečně přizváni a zvoleni Jiří
Chlanta a Vašek Šindler. Oba jsou zruční v opravách
a z jejich rukou je tedy budova uvnitř očištěná, umytá
a natřená. Zvenku se již postarali o okapy. Uvnitř je
čeká velká práce s výměnou rohové rezavé litinové
roury, oprava zdi, zakrytí a nátěr. Slíbili udělat tuto
velkozměnu do jednoho měsíce.
Také Vašek je znám pro svou pracovitost a
všestrannou zkušenost. V minulosti již očistil
bezplatně okna, fasádu, podlahy. Má mnoho dobrých
nápadů, které brzy zveřejníme.
Jak vidíte, je nás méně, ale práce se dělá. Každý má
svůj úkol, a to se nezmiňujeme o pravidelném vaření,
kde se Sokolský výbor střídá s rodinou Zlatých, tedy
dvakrát do měsíce je třeba nakoupit, uvařit, vydat
a uklidit.
Proto vyzýváme znovu všechny schopné členy, aby
se přihlásili alespoň jednou za měsíc k výpomoci buď
v pondělí s přípravou, nebo v úterý s vydáváním
obědů. Kdo má více sklon k práci administrativní,

Kurzy češtiny v roce 2013
Začátečníci: každou středu od 19 hod.
Pokročilí: každé úterý od 19 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

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
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uvítáme rovněž asistenci s číslicemi nebo papírováním.
Chceme pracovat, rozhodovat a jednat jako tým
a věříme, že naše snahy se potkají s úspěšným
pokračováním.

Oznámení mimořádné valné
hromady Sokola Melbourne Inc.
Mimořádná valná hromada Sokola Melbourne Inc. se
bude konat v neděli 14. dubna 2013 od 14.00 hodin
v Národním domě – 497 Queensberry St, North
Melbourne.
Pozvánky budou zaslány všem členům poštou.
Pokud jste finančními členy a pozvánku neobdržíte,
kontaktujte sekretářku Martinu Červenkovou na tel.
0405 331 646.
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 2013-14
musí být doručeny sekretářce Martině Červenkové
nejpozději do 31. března 2013. Kandidovat do výboru
mohou pouze ti, kteří mají zaplacené příspěvky na rok
2012-2013
Proxy formuláře musí být doručeny sekretářce SMI M.
Červenkové nejpozději do 14.00 hodin 13.dubna 2013.

Dary Sokolu
Mimořádný velký dar od nejmenovaného člena byl
přijat a poslán přímo na účet City of Melbourne, kde
jsme dlužili 9990 dolarů. Celý tento obnos byl darem
vyrovnán. Srdečný dík.
Děkujeme České škole Melbourne za částku 1200
dolarů za používání sokolské budovy k vyučování.

POVZDECH FUNKCIONÁŘE
Pro ty naše krajany
mnoho práce nabraný:
1.
2.
3.
4.

psát do Kvartu – noviny
v kuchyni stát hodiny
ve škole číst, zpívat psát
v knihách účty počítat

k tomu chodit na schůze,
mluvit tam bez iluze –
taky jezdit po známých
shánět dary, množit smích...

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 nejpozději 7 dní před datem konání
mimořádné valné hromady. Vyplněné hlasovací lístky
musí být doručeny nejpozději do 14.00 hodin 13.dubna
2013 a to v uzavřené obálce od každého člená zvlášť.
Obálky s korespondenčními hlasy budou otevřeny
pouze osobou pověřenou pro sčítání hlasů, ve chvíli
kdy bude probíhat volba členů nového výboru.

A to ani neříkám,
že tři a půl vnoučka mám,
že se tábor povedl
pro dvacet dětí provedl.

Dále bychom chtěli upozornit, že mimořádná valná
hromada je pouze pro současné členy se zaplacenými
příspěvky.

Jen ta duše zavolá –
Atˇ tě to moc nezdolá ! ...

Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Váš výbor Sokola Melbourne

A že přijde studium
s esejemi trivium.
Nenaříkám, Bůh dá um,
sílu, rozum, zdraví, dům –

V.Š.

Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
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Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

Pro děti a rodiče
S dětmi do české školy za písničkou a kamarády
Česká škola Melbourne se těší stále větší
popularitě. První sobotu v únoru jsme zahájili nový
školní rok. Sešli jsme se v hojném počtu a přivítali jsme
mezi sebe také několik nových rodin. Napilno mají
nejen paní učitelky, ale i naše knihovnice Renata.
Díky finanční podpoře Ministerstva zahraničních věcí
České republiky a Ministerstva školství, tělovýchovy
a mládeže ČR si děti odnášely domů učebnice
a pracovní sešity a krásné nové knížky z naší
knihovny. Národní dům s radostí pohlcuje všech 30
žáčků (ve věku 1 – 10 let) a jejich rodiče, kteří je
doprovází v průběhu dopoledního programu.

Česká škola Melbourne operuje již čtvrtým rokem.
Nebyla založena pouze jako vzdělávací instituce, ale
především jako podpora bilingvním rodinám. Úspěch
našeho dopoledního programu, založeném na české
písničce, je zřejmý z návštěvnosti. Jsem ráda, že
rodiny neodradí velké vzdálenosti do centra města
a chápou důležitost možnosti sektávání v “českém
prostředí“.
Učení je výsledkem motivace a prostředí. Malé děti
obvykle nemusíme povzbuzovat, aby se naučily svůj
jazyk, ale je třeba jim k tomu dát příležitost. Děti
potřebují podnětové a jazykově rozmanité prostředí,
aby ovládly celou škálu funkcí a stylů svého
mateřského jazyka či jazyků. Jazyk je sociální jev,
a naučit se ho je tedy sociální aktivita. Jazyk má
mnoho využití, ktrerá se lze naučit jen v přímé interakci
s nejrůznějšími lidmi. (z knihy Bilingvní rodina, kterou si
můžete zapůjčit v naší školní knihovně).

Výtvarný workshop

Česká škola Melbourne
2. a 23. března

Czech & Slovak Australian Community Services Inc.
A00 544 63N

Zpívání již od 1 roku za účasti rodičů
následuje školní výuka pro děti školního
a předškoního věku
každou druhou sobotu od 10 hodin
Info: Zuzana Vasitch - tel: 0413 032 366
Email: zual@optusnet.com.au

Tel: 03 9749 3195
Mob: 0481 114 994
csacs@aapt.net.au
www.csacs.org.au
P.O.Box 8448
Tarneit Vic 3029
sociální služby pro českou a slovenskou komunitu

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: 47 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
V rámci podpory bilingvních rodin, Česká škola
Melbourne uspořádala v únoru pro rodiče informativní
večírek a otevřenou diskusi o tom jak navazovat na
školní výuku a rozvíjet češtinu také doma. Zde jsme
například hovořili o důležitosti interakční metody výuky,
kterou naše škola využívá. Slyšet něco, a to se týká
i slovní zásoby, je jedna věc, ale samotné osvojení je
těžší. Konfucius řekl: „Co slyším, to zapomenu. Co
vidím, si pamatuji. Co vyzkouším, tomu rozumím.“
Podle výzkumů, číselně vyjádřeno to vypadá takto:
Člověk si zapamatuje:
10% informací, které slyší,
20% informací, které vidí,
50% informací, které slyší a vidí a
80% z toho, co si sám vyzkouší.
První část sobotního programu – Zpívání - je
možno navštěvovat i nepravidelně a to i s minimální
znalostí češtiny. Děti od šesti let se mohou přihlásit
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do nedělní školy, tzv. jednodenní tábory. Nedělní škola
volně navazuje na sobotní výuku, s dalším rozšířením
prvouky a českého jazyka. První nedělní tábor byl
spojen s výtvarným workshopem na téma Tradice
a dědictví australských domorodců. Kromě tradičních
výtvarných technik si děti pod vedením hostující Lucie
Ornstové vyzkoušely práci s olejovými pastely.
V březnu se k nám můžete připojit v sobotu 2. a
23.března v Národním domě a nebo se podívat na
ukázku z naší činnosti na Vodafestu, který se koná
16.března v Heidelberg West. Děti z České školy
Melbourne budou zahajovat festival svým
vystoupením ve 12 hodin. Více informací obdržíte
telefonicky nebo emailem, Zuzana 0413 032 366,
email: zual@optusnet.com.au.
Zuzana Vasitch

Děti z České školy Melbourne s paní učitelkou Petrou Čadovou a Zuzanou Vasitch
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00

VODAFEST 2013
CZECH AND SLOVAK FESTIVAL
Milí krajania, priatelia VodaFestu,
S potešením Vás pozývam na ďalsí ročník VodaFestu,
českého a slovenského festivalu, ktorý sa bude konať
dňa 16. marca 2013 v priestoroch Austrian Club
Melbourne, 90 Sheehan Road, Heidelberg West.
Ako už iste viete festival je oslavou našich kultúr
a tradícií a nebude tomu inak ani tento rok. Čaká na
Vás bohatý program s vystúpeniami domácich
i zahraničných umelcov a predstavíme Vám aj nové
talenty. Zvláštnym hosťom festivalu je Vendulka
Wichta, ktorá pochádza z Českej republiky.
Zvláštnosťou je že Vendulka svojím spevom upútala
nielen austrálskych priaznivcov popu ale i porotu
známej súťaže X-Factor 2012, kde Vendulka
skončinala vo finále 24 najlepších spevákov.
Ďalej privítame tanečníkov skupiny Liptár zo Spolku
Ľ. Štúra ako i známu huslistku Marcy Taylor, country
kapelu Vintage Blue Music a nebude chybať i rezký folk
rodiny Rauzovej. Špeciálnym hosťom tohoto ročníka
bude folklórny tanečný súbor Polonez, ktorý nám
priblíži poľské tradičné tance a hudbu.
Veríme, že návštevníkov zaujme i naša výstava krojov,
výšiviek a ručných prác. Keďže sa festival bude konať
krátko pred Veľkou nocou, popíšime sa i veľkonočnými
tradíciami, kraslicami či korbáčmi. Zo súčasnej tvorby
budete môcť obdivovať obrazy Moniky Brunackej
a Martiny Červenkovej. Výstavu budú sprevádzať
i ukážky tradičných remesiel ako paličkovanie, pletenie
košíkov či výroba keramiky.
Deti si prídu na svoje v umeleckých dieľňach či pri
športových súťažiach. Predvedieme si ako sa maľujú
kraslice, zdobia medovníčky či pletú korbáče. Pre tých
najmenších bude k dispozícii i skákajúci hrad.
Milovníci jedla ocenia čaro tradičnej českej
a slovenskej kuchyne ako i nápojový lístok so šiestimi
druhmi zlatého moku. Pre tých čo majú sladký zúbok,

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

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
chodské koláče z dielne Sindler Continental Cakes a či
slovenské trdelníky od Sweet Guys potešia i tých
najnáročnejších.
Priaznivci fotografie sa môžu už teraz zapojiť do našej
fotografickej súťaže pod názvom „Images from Home“.
Hedry Pianos venujú 250 dolárov výhercovi o najkrajšiu
fotografiu českej či slovenskej krajiny alebo ľudí.
Zapojiť sa možete zaslaním piatich fotografií na
emailovú adresu secretay@vodafest.org.
Gazdinky vypekajte bábovky! VodaFest opäť vyhlasuje
súťaž o najchutnejšiu bábovku.
Pred nedávnom sa ma jeden novinár spýtal v čom
bude VodaFest 2013 odlišný od predošlých ročníkov.
Okrem bohatého programu a pestrosti aktivít bude
festival odlišný v nasledovných troch veciach:
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Na záver sa chcem v mene VodaFestu poďakovať
všetkým partnerom festivalu, vďaka ktorým sa môžeme
tešiť na tento výnimočný deň. Poďakovanie patrí
reštaurácii Heart of Europe, Hendry Pianos, Ambasáde
Slovenskej Republiky v Canberre, Konzulátu Českej
Republiky v Sydney, Baťa Australia, Pramskins, Mind
Games, Mint Foto, Bohemia Cakes, Sweet Guys
a mhoným iným. Osobitá vďaka patrí Ministerstvu
zahraničných vecí Českej Republiky a Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré poskytly festivalu
finančné dotácie.
V neposlednom rade ďakujeme všetkým
dobrovoľníkom, ktorí nám držia priazeň už po tri
ročníky a srdečne Vás všetkých pozývam na VodaFest
2013.
Viac informácií nájdete na www.vodafest.org

Festival sa bude konať v nových priestoroch,
ktoré sú dostupnejšie širokej verejnosti. Veríme,
že touto zmenou sa nám podarí osloviť i našich
austrálskych spoluobčanov a predstaviť im tak
krásy našej kultúry a zvyklostí.
Tento rok sa festival bude konať v rámci týždňa
multikultúrnych osláv tzv. Cultural Diversity
Week. Štát Viktória si chce takto uctiť všetky
multikultúrne komunity žijúce na tomto území
ako i osláviť pestrosť zvykov, jedinečnosť kultúr
a výhody ktoré multikultúrna spoločnosť prináša
štátu Viktória. My sme radi, že VodaFest 2013
bude súčasťou týchto veľkolepých osláv.
Team VodaFestu verí, že deti sú budúcnosťou
každej komunity. Preto sa vedenie VodaFestu
rozhodlo venovať zisk z tohtoročného festivalu
na výstavbu detského ihriska v Šumava Peksa
Parku. Týmto spôsobom chceme podporiť
prekvitajúcu českú a slovenskú komunitu žijúcu
vo Viktórii a spríjemniť tak pobyty našich
najmenších na tomto výnimočnom mieste.

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

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

Konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
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PO Box 132, Vaucluse NSW 2030 Tel: 02 9581 0111, Fax: 02 9371 9635

Koncert Olympic v Melbourne
V sobotu 23. února k nám do Národního domu
v Melbourne zavítala legendární česká kapela Olympic,
která letos slaví již 50 let, a ke svému jubileu si nadělila
mimo jiné i turné po Austrálii. Když jsem se o
chystaném koncertě dozvěděla, tak dlouho jsem o něm
mluvila, až mi Ježíšek pod stromeček (vlastně pod
palmu) nadělil lístky. A že to byl úžasný dárek! (včetně
hlídání dětí přes noc) S manželem a přáteli jsme vyrazili
vstříc české kultuře s neskrývaným nadšením.
Usadili jsme se v sále Národního domu společně s více
než 100 dychtivými fanoušky a netrpělivě očekávali
Petra Jandu a jeho nestárnoucí písně, které milují
v Čechách snad všechny generace. Atmosféra byla
v takovém rodinném prostředí vskutku jedinečná.
Celý sál si zazpíval spolu s kapelou nejznámější hity
včetně Želvy, Snad jsem to zavinil já, Slzy tvý mámy,
Dej mi víc své lásky a několik desítek dalších. Petr
Janda nás mezi songy bavil vtipnými komentáři
a vzpomínkami na okolnosti vzniku těchto šlágrů.
Za skvělý výkon byla kapela odměněna nekonečným
potleskem ve stoje, čímž si publikum vysloužilo ještě
dva přídavky, dle mého ty nejlepší, a bouřlivé ovace

nebraly konce. Poté se ještě členové kapely ochotně fotili
se zástupem památky chtivých příznivců.
V tu chvíli jsem opravdu ocenila, že s námi v sále nesedí
o pár tisíc fanoušků víc, takže i na mě se dostalo, a
nemusela jsem vůbec předbíhat. Další den už kapela
zavítala potěšit krajany do Perthu a své australské turné
zakončí v březnu v Brisbane.
Smekám pomyslný klobouk, pánové, hrajete neuvěřitelně
skvěle! Léta tvrdé práce, oddanost hudbě a obrovský
elán, který z vás čiší, je obdivuhodný. Přitom si i po 50
letech slávy a obrovských úspěchů zachováváte pokoru
a jedinečné charisma. Zkrátka hvězdy, jaké by měly být
vzorem pro ostatní. Díky!
P.S. Doufám, že se vám líbilo v Austrálii minimálně tolik,
jako se tu líbí nám krajanům, a že sem znovu rádi
zavítáte. Budu se těšit!
Dáša Palová

Když se řekne “KNEDLÍK“
Slovo knedlík se sice vyskytuje i v jiných jazycích, ale
jeho verze v podobě knedlíku ovocného je tedy jenom
v zemích českých a moravských – na Slovensku máme
gulky, halušky a jiné dobroty.
Ten náš knedlík s ovocem může skrývat meruňku,
jahody, borůvky (málokdy jablko), ale hlavně tu krásně
modrou švestku s kyselou, ojíněnou slupkou a žlutavým,

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

Advokátní kancelář

COOL ZONE

M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 3000
Fax 03 9629 1311
Tel: 03 9629 6196

REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce,
prodej chladících
zařízení
Petr V. Kubásek,
Tel: 9587 1488
Fax: 9587 3754

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

sladkým, masitým obsahem, který jde od pecky.
(Moraváci ji ještě více opěvují ve stavu tekutém.)
Hospodyně si od pradávna dávaly záležet na různých
druzích těsta, a proto si můžete pochutnat na obalu
kynutém (z droždí nebo prášku do pečiva), na těstu
bramborovém nebo tenkém, spařovaném. Nejznámější
druh je ale těsto tvarohové, kterého se dočkali členové
i hosté v Sokole na letošní knedlíkové neděli. Ne každý
ho má rád, protože je to těsto hutnější a sytějsí,
ale těch sedmdesát nedělních strávníků nechávalo
prázdné talíře až na pár australských výjimek.
Aby byli uspokojeni i masojedlíci, předcházela
knedlíkům tradiční a oblíbená gulášová polévka.
Na přání zákazníků bude uveden také její recept.
Ale zpátky k té naší knedlíkové laskomince. Samotná
kulička s ovocem není nic moc. Namotali jsme jich
ve čtyřech lidech z deseti kil přes pětset kousků a bylo
to hotovo za necelé tři hodiny. Umění bylo knedlík
dobře uvařit. O to se postaral náš osvědčený kuchař
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Toník pod dozorem paní Zlaté.
Vrcholem dobroty je samozřejmě její posypání. Aby si
nikdo nevybíral, dostal každý cukr, mák i tvaroh. Ještě
pokapat horkým máslem a už se ten voňavý boží dárek
roznášel mezi nedočkavé hosty. Na závěr ještě každý
dostal pohár se zmrzlinou.
Knedlík je dobrý za každého počasí. Ani nevadilo,
že ten den bylo venku přes třicet stupňů ve stínu,
protože v Sokole fungovala dobře klimatizace.
Tolik k našim knedlíkům. Za rok to může být třeba
i knedlík kynutý a místo švestek by nás mohla překvapit
blahodárná meruňka.
Děkujeme všem účastníkům, ale zejména těm, kteří přišli
pomoci a podíleli se tak na úspěšném dnu v našem
Sokole.
VTK

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
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

Ze zpráv ČTK
Lidé si za nového prezidenta ČR vybrali Miloše
Zemana
Prezidentské volby vyhrál někdejší premiér a bývalý
předseda ČSSD Miloš Zeman. Získal 54,8 procenta
hlasů. Vicepremiéra a předsedu TOP 09 Karla
Schwarzenberga porazil téměř o půl milionu hlasů.
Volit přišlo 59,11 procenta lidí.
Osmašedesátiletý Zeman zvítězil v přímé volbě
prezidenta z pozice občanského kandidáta, za kterým
nestála žádná ze silných parlamentních stran. U voličů
bodoval právě kritikou nynějších politických poměrů,
od kterých se v posledních letech "politickým důchodem"
na Vysočině odstřihl. Přestože před třemi lety se Stranou
práv občanů - zemanovci nedokázal uspět ve volbách
do Sněmovny, v prezidentském souboji osobností
nenašel přemožitele.
Zeman se před volbou označil za levicového kandidáta
a v kampani se ostře vymezoval vůči současné vládě
premiéra Petra Nečase. Dával také najevo, že chce být
aktivistickým prezidentem, který bude z Hradu
prosazovat vlastní plány a zapojovat se do jednání vlády
i Parlamentu. Otázkou ale je, do jaké míry tuto
předvolební rétoriku bude moci naplňovat v rámci
omezených prezidentských pravomocí. Jednoduchým
partnerem nový prezident nicméně nebude ani pro
sociální demokracii, jejíž lídři jeho kandidatuře nepřáli
a obviňují ho z poškozování současné ČSSD.
I přes stížnosti podepsal Nečas finanční vyrovnání
s církvemi
Premiér Petr Nečas (ODS) jménem vlády podepsal
smlouvy se 16 církvemi a náboženskými obcemi o
finančním vyrovnání. Učinil tak navzdory silným
protestům opozice a přesto, že Ústavní soud zatím
nerozhodl o trojici stížností na církevní restituce. Nečas
po podpisu novinářům řekl, že vláda postupovala přísně
podle práva, ustanovení zákona o církevních restitucích
jsou podle něj v souladu s českou ústavou.
Smlouvy se týkají jen peněžní části restitucí. Za
zabavený majetek získají náboženské obce během 30
let náhradu 59 miliard korun navýšených o inflaci,

stát jim naopak postupně přestane vyplácet pravidelné
roční příspěvky na činnost. Finanční odškodnění jako
jediná ze 17 obcí, které na něj mají nárok, nepřijala
Bratrská jednota baptistů, jíž mělo připadnout téměř 228
milionů korun.
Odklad občanského zákoníku vláda neschválila,
platit začne v lednu
Změny, které přináší nový občanský zákoník, začnou
formálně platit už od ledna příštího roku. Vláda totiž o
odložení jeho účinnosti nerozhodla, ačkoli o této variantě
ministři debatovali už počátkem února.
Stále tak platí, že od příštího ledna se změní celkem 71
právních předpisů. Úpravy se dotknou podnikání,
ochrany spotřebitele, sociálních věcí či školských
předpisů.
Nový občanský zákoník o víc než třech tisících
paragrafech vnese změny do života všech. Upravuje
nejen terminologii, ale pozmění také například dědické
právo, rodinné právo či právo věcné.

***
ANO, MASARYK
Každý národ uctívá své veličiny–
atˇ jsou to vládci, vědci nebo vůdci.
I český národ si může hrdě
připomenout jednoho z českých
filosofů, státníka a moudrého člověka
právě ke dni jeho narození 7. března
1850. Dodnes se o Masarykovi
vydávají publikace. Jednou z nich je
zajímavá kniha Zdeňka Mahlera: Ano,
Masaryk (nakladatelství Primus), další je od I. Herbena:
Úsměvy T.G. Masaryka a od stolníka A. Kadlece je
vydaná knížka : Prostřeno, pane presidente . Dozvídáme
se tak o zvycích, sporech s politikem Karlem Kramářem,
i těžkých chvílích. Zvláště z knihy Z. Mahlera ozývá se
krásná čeština a bez osobního soudu vyzývá čtenáře
k vlastním úvahám utvořit si celistvý obraz o Masarykovi.
Zd. Mahler říká: „Režimy přicházely a končily, pomníky
se stavěly a kácely. Dodnes platí: “Řekni mi, co si myslíš
o Masarykovi a já Ti řeknu, kdo jsi ....“
V. Š.

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

9791 5500



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!
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PROGRAM NA BŘEZEN 2013

OBĚDY

KAŽDÉ ÚTERÝ

Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

KAŽDÝ ČTVRTEK

Cena $20

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti
MARIÁŠ

Obědy v Sokole
Úterý 5.3. - Kuře na paprice s knedlíkem
Úterý 12.3. - Hovězí pečeně, koprová omáčka, knedlík
Úterý 19.3. - Svíčková omáčka s knedlíkem
Úterý 26.3. - Řízek s bramborovou kaší
+ polévka a zákusek s kávou

každé úterý od 12:45 hodin, všichni jsou zváni

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

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

12:45

12:00
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