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Jiří Trnka
Jiří Trnka se narodil 24. února 1912 v Plzni. Studoval na plzeňském
reálném gymnáziu, a jeho profesor kreslení Josef Skupa ho přizval ke
spolupráci s loutkovým divadlem Feriálních osad v Plzni.
Již v sedmnácti získával uznání na různých mezinárodních loutkových
výstavách (Praha 1929, Paříž 1930). Z podnětu Josefa Skupy
přestoupil Trnka na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze.
S loutkářem Skupou spolupracoval i v pozdějších letech a vytvořil pro
jeho divadlo řadu loutek. Sám vedl v letech 1936 – 1937 vlastní
loutkovou scénu Dřevěné divadlo. Trnka byl všestranný umělec:
je znám jako skvělý malíř, grafik, sochař a ilustrátor knížek (Míša
Kulička, Broučci, Pohádky tisíce a jedné noci, Pohádky Hanse
Christiana Andersena, Pohádky bratří Grimmů, Staré pověsti české
aj.). Sám napsal a ilustroval knížku Zahrada, která se dočkala rovněž
filmového zpracování.
S celovečerním filmem začal spolupracovat již v roce 1942.
Byl výtvarníkem a návrhářem kostýmů pro několik historických filmů
(Čapkovy povídky, Císařův pekař a pekařův císař, Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem). V roce 1945
založil studio kresleného filmu Bratři v triku. Zde vytvořil různé animované filmy (například
protiválečný Pérák a SS či pohádku Zasadil dědek řepu). Roku 1947 založil studio loutkového filmu,
kde působili i jeho hlavní spolupracovníci Karel Látal a Břetislav Pojar. Ve studiu vytvořil řadu
kouzelných snímků: s hudbou Václava Trojana loutkovou suitu Špalíček a Císařův slavík, Árie prérie,
Betlém, Čertův mlýn, O zlaté rybce a pod. Jeho nejvýznamnějšími animovanými snímky jsou pohádky
Bajaja a Dva mrazíci, film Staré pověsti české, a z několik kapitol románu Jaroslava Haška vytvořený
film Dobrý voják Švejk. Trnka byl téměř u všech svých filmů režisérem, scénáristou a výtvarníkem.
Ke konci života vytvořil myšlenkově závažné snímky Vášeň, Kybernetická babička a Ruka se stále
aktuálním poselstvím. Vleklá nemoc mu znemožňovala práci, kterou musel v pozdějších letech
omezit.
Trnkův um nejlépe dokazuje množství ocenění, které za svoji tvorbu získal. Za celý život jich posbíral
na padesát! Od vládnoucího režimu byl poctěn dvakrát Národní cenou, Státní cenou, titulem
Zasloužilého umělce, Československou cenou míru, Řádem práce, titulem Národní umělec a roku
1967 byl jmenován profesorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Řadu ocenění si vysloužily jeho
filmy i na světových festivalech. Získal Cenu H. Ch. Andersena, Melliésovu cenu za nejlepší animovaný
film, na festivalu v Canes dostal hlavní cenu, na Mezinárodním festivalu animovaného filmu Zvláštní
cenu poroty a desítky dalších. Kritika ho nazývala „Waltem Disneyem Východu“. Jiří Trnka zemřel
po dlouhé nemoci 30. prosince 1969 v Praze ve věku pouhých padesáti sedmi let. Byl jedním
ze zakladatelů našeho loutkářství i loutkového filmu a proslavil ho jako jeden z mála po celém světě.
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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
Budeme se těšit na jeho kulinářské novinky.

Ze stolu výboru
Na výborové schůzi 12.4. se projednávaly hlavně nutné
opravy na budově. Jde především o svodní rouru
v rohu u schodiště. Střecha t.j. okapy a vrchní svod již
byly očištěny (Jiří a Václav). Pan Trnka, instalatér, zjistil
nedostatky, které se daly částečně opravit. Další část
oprav závisí na souhlasu městského výboru k otevření
chodníku před budovou, aby se ověřila cesta odpadu.
Dopis byl napsán. Natěračské úpravy rohu si vzal na
starosti Jiří Ch. Kryty větráků v obou sociálních
zařízeních je nutno vyměnit. Tuto opravu a výměnu
žárovek nebo jejich doplnění provede Václav Š.
Udržování čistoty dále provádí Silvia M. A Věra Z.
Nákup čisticích prostředků, účtování a příjem
korespondence vede Vlasta Š. Finanční zpráva je
zvlášť. Nákup nápojů a lihovin má na starosti Věra
Zlatá ml. Rovněž pomáhá v pondělí a úterý při
přípravách, vydávání obědů a úklidu v domě. Tým
Sokola již v úterý nevaří. Pravidelné úterní obědy však
nadále pokračují pod vedením manželů Zlatých a za
pomoci Honzy Horáka. Honza je zkušený kuchař. Bude
připravovat nedělní oběd pro Svátek Matek (12.května)
a také večeři pro Májovou zábavu (sobota 18.května).

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

Naše jednatelka Martina Červenková začala opět
docházet do Sokola s dceruškou Barunkou po
mateřské pauze. Vzala si znovu na starost odesílání
dopisů, kontrolu registrace členů, stav placení
členských příspěvků a inzerci v Kvartu. Většina členů
výboru se opravdu snaží, aby vzhled, program, příjmy
a nálada v našem klubu se stále lepšily.
Rezervace na všechny akce vyřizuje Věra Zlatá
na tel. 0411 143 980 . Další výborová schůze se bude
konat v pátek 10.5. v 7:30pm.
Za výbor Vlasta Šustková
Máte zaplacené příspěvky?
Penzisté a studenti $ 15
Členové
$ 25
Rodiny
$ 40
Abyste mohli volit na srpnové valné hromadě,
zaplaťte si je do 30.června 2013. Podrobnosti
sdělí Martina Červenková, mobil: 0405 331 646.
Dárci
Za měsíc únor, březen a duben se některé dopisy
zdržely či byly zadrženy poštou vzhledem ke
komplikacím s Karolinou Ševčík. Uvádíme proto
dodatečně jména dalších dárců:
p. Ružbacký, manželé Šnaidrovi, pí Žídková
a manželé Hemalovi. Celkem $ 290,Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoli obnosem
ke zdárnému chodu Sokola a k vydávání Kvartu,
který stojí měsíčně přes $500 – tisk a poštovné.
Finanční zpráva
Za 6 měsíců od 1.června 2012 do 31.prosince 2012:
Celkový příjem
$25‘701.52
Celkové vydání
$21‘694.17
Za tři měsíce od 1.ledna 2013 do 31.března 2013:
Celkový příjem
$7‘283.55
Celkové vydání
$8‘312.31 - včetně nevrácených
peněz od Karoliny Ševčík ($1‘734.-)
Celkový přebytek za 9 měsíců činí $2‘978.59
V.Š.
...další zprávy výboru na str. 10

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
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Z křesla seniorů
V něm se tentokrát vystřídají dvě ženy. První je naše
dlouholetá členka Sokola paní Jiřina Bartoňková,
dožívá se zanedlouho svých osmdesáti let. Žije již
několik roků v našem českém středisku pro důchodce
Domov, poblíž Sokola Melbourne. Často a ráda
pomáhá krajanům, dochází na úterní obědy a čtvrteční
setkání penzistů a také na akce, pořádané městem
Melbourne pro seniory. Nikdy nevynechala naše pěkné
výlety do okolí, které dříve pořádal autobusem pan
Imre Szabo. A samozřejmě, protože ráda tančí, vždy ji
uvítáme na našich zábavách. Jiřinko, velice si ceníme
Tvé všestranné pomoci při expedici našeho časopisu
Kvart. Díky Tobě ušetříme mnoho času i vydání.
Přejeme Ti ještě mnoho let ve stálé svěžesti a ochotě
pomáhat.
Dalším dlouholetým členem Sokola je paní Adélka
Hájková, která se nedávno dožila osmdesáti šesti let.
Je manželkou zesnulého člena výboru Sokola pana
Slávka Hájka. Adélka žije v pěkném domově Rosana
Highview. Občas se za ni vypraví její známí členové
z Bayside. Nedávno prodělala operaci kolena
a statečně se potýká s rehabilitací. O Adélku se stará
rodina, její dcera Yvone a Pavla.
Přejeme Ti Adélko poklidné a bezbolestné stáří
a radost z vnoučat.

The Czech and Slovak Film Festival of Australia
(CaSFFA)
srdečně zve velké i malé na slavnostní zahájení
výstavy Jiřího Trnky –

"Jiří Trnka: Serving Imagination",
která bude představovat 21 uměleckých děl
legendárního ilustrátora a animátora.

V sobotu 18. května
od 14.00 do 16.00 hodin
v Galerii Domov,
511 Queensberry St, Nth Melbourne.
Vstup zdarma, nápoje a občerstvení pro dospělé a děti.
Výstava je organizována s podporou
Konzulátu ČR v Sydney.
Zároveň proběhne zahájení programu 1.filmového
festivalu CaSFFA, poprvé v Melbourne tento rok
od 5. do 9. června.

Za krajany a přátelé, výbor Sokola

Se smutkem oznamujeme,
že po krátké nemoci zemřel náš
táta, manžel a děda

Josef Smitka
Za rodinu: manželka Pavla
Děti: Helena & Paul
Vnuci: Jake, Lucas, Kalden
Zeť: Jason
Snacha: Errin
Zůstaneš vždy v našich srdcích.

Projekce brilantních filmů Jiřího Trnky bude v ACMI
na Federation Square
v sobotu 25. května a ve středu 5. června.
Ve středu 5. června bude také promítán první film
československé nové vlny,
”The Sun in a Net“, film Štefana Uhera.
Podrobné informace o programu festivalu CaSFFA
najdete na internetu: www.casffa.com.au,
na Facebooku i na Twitteru.

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
Česká škola Melbourne na Šumavě
V dubnu jsme si českou školu opravdu užívali, a to
včetně školních prázdnin, kdy jsme společně trávili celý
den. Nejprve v Sokole na zpívání a dopolední výuce a
odpoledne na Šumavě. Pěkný den nám zpestřilo
maňáskové divadlo KUK se svým prvním veřejným
představením Tři prasátka a vlk. Natěšení diváci
zaplnili kuželkárnu, přišlo 40 dětí a 30 dospělých.
Odvažuji se napsat, podle reakcí dětí a ohlasu
dospělých, že úspěch byl obrovský. Mám z něho o to
větší radost, že jsem se pouze před několika týdny
stala členkou souboru, měla šanci pracovat na tomto
skvělém a vydařeném projektu a dostalo se mi té pocty
zahrát si hned dvě prasátka. - Gratuluji Majko a Lucko,
moc pěkně jste vše vymyslely a připravily. - A jaká
chytrá prasátka to byla. Mluvila česky, ale písničku
zpívala slovensky. A děti v obecenstvu to zvládly také.
Úplná bilingvní rodina.

Je proto mým velkým potěšením, jménem České
školy Melbourne ve spolupráci s amatérským
divadlem KUK, Vás pozvat na maňáskové
představení – Červená karkulka slaví Den matek.
Co myslíte objeví se i vlk? Bude chtít Karkulku sežrat?
Přijďte se podívat 4. května na Šumavu do
Belgrave, Karkulka si přihopká pro košíček ve 12.15
hodin.
Můžete se k nám přidat již od 10 hodin na zpívání a
výuku a vyzkoušet si jaké to je, chodit do školy
v sobotu dopoledne. Paní učitelky jsou moc hodné a
všichni jsou vítáni. Děti, které nejsou zapsané v České
škole Melbourne, prosíme o potvrzení účasti, abychom
mohli zajistit materiály (volejte Zuzanu Vasitch 0413
032 366.) Vhodné pro děti od jednoho roku - za účasti
rodičů, od 6 let bez doprovodu. Těšíme se na Vás.
Česká škola Melbourne děkuje Czech Arts Fund,
jmenovitě řediteli Dr. Milanu Kantorovi, za laskavou
finanční podporu kulturně vzdělávacích projektů naší
školy, které dětem z naší komunity rozšiřují obzory,
prohlubují lásku k české kultuře a utužují jejich české
kořeny a dědictví.
Zuzana Vasitch, Česká škola Melbourne
zual@optusnet.com.au

Česká škola Melbourne
4. a 18. května

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

Začiatky KUK-a.
Divadielko KUK vzniklo zo skupinky priateľov a
nadšencov, ktorí sa zišli v júni 2011 prostredníctvom
FB skupiny Bábkové divadlo. Mnohí z tejto skupiny
pomohli pri vytváraní bábok, scenárov, kulís, pri
zásobovaní so základnými materiálmi a tiež cennými
návrhmi do scenárov a pod.
Tejto podpory a pomoci z kruhu priateľov a priaznivcov
prvotnej myšlienky si veľmi vážime a veríme, že sa
spolupráca s našimi priaznivcami v budúcnosti ešte
viac rozšíri.
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predstavenia ročne a prostredníctvom vytvárania
bábok, kulís, scenárov, hudby a piesní pre naše
predstavenia predať skúsenosti a zručnosti deťom,
zapojiť rôzne skryté talenty z našich komunít do
spolupráce na tomto spoločnom projekte a v
neposlednom rade nadviazať nové priateľstvá.
Noví zruční či talentovaní členovia su vítani.
(Kontaktovať nás môžete cez FB skupinu Bábkove
divadlo alebo osobne na ktorejkoľvek komunitnej akcii.)
Našou ambíciou do budúcnosti je tiež aktívne zapojiť
deti a mládež z našich komunít do predstavení a
postupom času pomôcť vytvoriť mládežnícku divadelnú
skupinu.
Prvé verejné predstavenie Divadielka KUK sa
uskutočnilo v apríli tohto roku na Šumave v Belgrave za
výraznej pomoci Českej školy Melbourne, ktorá
poskytla finančnú pomoc na úhradu prenajatých
priestorov. Srdečná vďaka!
Členovia Divadielka KUK

Z mnohých tých, ktorí sa v najväčšej miere podieľali na
tom, aby prvé predstavenie uzrelo svetlo sveta
spomenieme zopár jednotlivcov, ktorí boli pri zrode
myšlienky založenia amatérskeho bábkového
divadielka pre deti a mládež (Lucie Jones, Zuzana
Vasitch, Hanka Mitchell, Zuzana Slovak, Mária
Garland). Títo sú dušou a kostrou novovzniknutého
divadielka KUK.

Děkujeme Vám za krásné a povzbuzující komentáře
a vzkazy, které jste nám zapsali do naší pamětní
knihy nebo poslali později. Všechny nás moc
potěšily, zrovna tak jako tváře a reakce dětí po
dobu představení a neméně i vzorné chování a
pozornost dětí, a to včetně těch nejmenších.
Dovolte, abychom se s Vámi podělily o úspěch,
který by se bez dychtivého obecenstva nekonal:

Lucka Jones- vytváranie scenárov v češtine, tvorba
bábok, spolupráca pri návrhoch a tvorbe kulís,
bábkoherečka (Čj), réžia, materiálna podpora.
Zuzka Vasitch – bábkoherečka (Čj), spolupráca pri
úprave scenárov, réžia.
Hanka Mitchell - tvorba bábok a zásobovanie
divadielka textilom.
Zuzka Slovak – tvorba kulís, materiálna podpora .
Maja Garland – vytváranie scenárov v slovenčine,
tvorba textov piesní a hudobného pozadia, návrhy a
tvorba kulís, tvorba bábok, bábkoherečka (Sj), réžia,
materiálna podpora.

Krásné maňáskové divadélko to bylo! Bylo to super,
moc se nám to všem líbilo, díky moc! Byly jste se
skvělé! Vlk i ta Tři Prasátka byli úžasní… (Leona,
William, Ríša a Grant Westbury)
Bylo to naprosto úžasné! Alex (1 ½) se u toho dost
nasmál a Dominik (3 ½) o tom mluvil ještě před
spaním :-). Našemu tatínkovi se to také velmi líbilo
a česky opravdu neumí. Moc, moc, moc děkujeme.
(Míša, Alex, Dominik a Daniel Mahony)

Divadielko KUK však ostáva naďalej otvorenou
neregistrovanou skupinou dobrovoľníkov, ktorí venujú
svoje rozmanité talenty a svoj čas bezplatne a s
jediným cieľom – predviesť rozrastajúcej sa Českej
a Slovenskej mládežníckej komunite v Melbourne
minimálne jedno alebo dve amatérske bábkové

Ďakujeme, super nápad, určite si budeme spievať novú
pesničku a príbeh “O troch prasiatkach”, ktorý
poznáme, bude mať pre deti nový rozmer. Veľa šťastia
do budúcnosti. (Bučkovci)
Ešte raz gratulujem k úspechu bábkového divadla.
Veľmi vydarené. (Marta Kapusta)
Vtipné, chytré, dvojjazyčné. Gratuluji tvořivému
týmu. Děkujeme (Lenka Allen, Ben, Josh, Taylor)

***

Vysílání českého rozhlasu každý čtvrtek
na sbs.com.au/Czech v 17:00
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Stavanie Prveho Maja
VodaFest v spolupráci s melbournskými školami Vás
pozýva na celodennú akciu s voľným vstupom Stavanie Mája, ktorá sa uskutoční v sobotu, 4. mája
v priestoroch Šumava Peksa Parku.
Program dňa:
 10am-12.00pm– školské vyučovanie pod vedením
českých a slovenských učiteliek, obohatené
zábavno-náučnými aktivitami na tému mesiac máj.
Tanec a spev určite nebudú chýbať.
 12.15pm-12.30pm – bábkové divadlo Červená
Karkulka.
 12.30pm-1pm – workshop pod vedením Ivanky
Jančárovej o krojoch a ich význame v ľudovej
kultúre. Povieme si o histórii, tradícii a porekadlách
o prvom máji.
 1pm-2pm – možnosť zakúpenia obeda (3 chody)
z kuchyne VodaFestu, $20 dospelí, $10 deti.
Naprázdno neobídu ani hladoši, ktorí prídu neskôr
počas dňa, v kuchyni sa vždy niečo nájde.
Prosím zahláste záujem o obed na emailovej
adrese lmikulova12@gmail.com alebo na
telefónnom čísle 0432 236 886.

 1.15pm-2pm Vlasta Šusteková povedie workshop
pre dospelých – Metodika českého čtení. Vstupné
na workshop je gold coin donation, ktoré bude
venované Šumave.
 2pm - oddýchnutí a posilnení dobrým obedom
sa začnú prípravy na stavbu nášho prvého mája.
Podľa tradicie máj ozdobia dievčatá stužkami.
Deti nám predvedú májové tančeky a pesničky
ktoré sa naučili v doobednajšej škole. Pekne
vyzdobený a pripravený máj chlapi začnú ťahať
hore s povestným Hej rup!
 Kedže máj je aj čas zábavy a osláv, poobedie bude
spestrené školou ľudového tanca pod vedením
Danky Lalíkovej a inými zábavami na ľudovú tému.
 4pm - keď už postavený Prvý Máj bude ozdobovať
Šumavu a pripomínať nám naše kultúrne dedičstvo,
akoby to bolo keby sme to neoslávili tancom a
spevom. Do taktu nám zahrá a zaspieva skupina
Vintage Blue Music.
Tí ktorí sa rozhodnú zostať cez noc si môžu postaviť
stan.
Dôležité! aby sa prvý máj mohol pripraviť (10am2pm ) a vytiahnuť (2.30pm) budeme potrebovať
chlapskú silu! Chlapi, chlapci, manželia, ockovia
príďte a zapojte sa.
A na záver
poďakovanie Frantovi
Váňovi, ktorý prišiel
s touto krásnou
myšlienkou stavania
Mája.
Tešíme sa
na Vašu účasť.
VodaFest Team
Lucia Mikulová

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.

Česká škola Bayside
Začala opět pravidelné vyučování v hale
kostela St. Mathew v Cheltenham.
Z prvního setkání posíláme pěkný obrázek.
Rozvrh do konce června je vždy
od 14hod. – 15.30hod. v tyto dny:
- sobota 11.5.
- sobota 25.5.
- sobota 8.6.
- sobota 22.6.
Další příležitostné hodiny budou přidány podle dohody
s rodiči.
První pracovní setkání s námětem “Jak začít s českým
čtením pro žáčky i dospělé se znalostí angličtiny” se
v rámci májových oslav přesouvá na Šumavu.
Datum zůstává, tj. dne 4. května , ale sejdeme se
o hodinu dříve, tj. 1:15 PM.

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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Druhé pracovní setkání s pokračováním se bude konat
1. června v Cheltenham, roh Park Rd. a Nepean Hwy
od 2:30 do 3:30 PM.

Výuka českého jazyka
pro dospělé
Ve Vision Australia,
454 Glenferrie Rd. Kooyong
Každé pondělí od 18:00hod. od mírně pokročilých.
Info: Vlasta Sustek, tel.: 0408 088 167
Email: susvlas@hotmail.com

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

Velikonoční zvyky na Šumavě
V sobotu 23.března jsme s dětmi strávili moc hezké
odpoledne na naší oblíbené Šumavě a naladili se na
přicházející Velikonoce. Maria Garland nám přichystala
dílnu se zdobením vajíček, menší děti si mohly
namalovat plastové vajíčko barvami a polepit veselými
samolepkami, ty starší a zručnější se nechaly unést
kreativitou při zdobení vařených vajec voskem a
následném obarvení v cibulovém vývaru nebo jiných
odstínech. Během toho se podával ten nejlepší oběd –
každý něco málo přinesl, položil to na veliký stůl a
hodovníci okusili tuhle domácí vajíčkový salát, tamhle
ovocnou buchtu nebo sušenky. Posilněné účastníky
čekala největší výzva, uplést si vlastní pomlázku
z vrbového proutí. Přestože jsme až do loňska žili
v Česku, manžel si svou první vlastoruční pomlázku
upletl až tady v Austrálii. Trpělivá Maja mu vysvětlila
postup a za pár desítek minut byla krásnými
pomlázkami vybavena celá mužská část naší rodiny.
Kdo chtěl, mohl si sám vyrobit malou Morenu, starý
symbol kruté zimy, nebo sledovat Maju, které slaměná
panna téměř ožívala pod rukama. Tu potom průvod
nadšených dětí za zpěvu tradičních písní odnesl
k tábořišti a chudák Morena skončila nahá v ohni, aby
zlá zima v naší rodné vlasti byla zažehnána a už se
nevrátila. Bohužel naše vynášení Moreny nezapůsobilo
na takovou dálku plnou silou, a tak v Česku ještě
v polovině dubna bojují s mrazíky a sněhem.

Velikonoční setkání na Šumavě
v neděli 31. března
Těsně před aprílem sešli se opět dobří krajané na naší
Šumavě v Belgrave u Melbourne, aby se osvěžili
nejenom blahodárným ozonem ze vzrostlých,
padesátiletých borovic, ale také aby si užili pěkné lidské
pospolitosti pod střechou šumavské haly a jako korunu,
aby si dali slavné, české vepřo, knedlo, zelo, moravské
uzené se zelím a knedlíkem, slovenský guláš, vídeňské
párky, domažlické koláče, evropský makový štrůdl a
navíc domácí Alenčinu sekanou s Láďovým
bramborovým salátem.
Protože bylo chladno, všechno se pěkně snědlo a rovněž
přišla k chuti hudba Pavla Tyla Studio 4, aby se lidé po
těch hodech pěkně rozhýbali. Našim velikonočním
hodům předcházela malá pobožnost, které se zúčastnilo
osmnáct věřících a k čemuž nás duchovně nabádá náš
důstojník Otec Aurel Hrdina. Přestože docházet nemůže,
nic mu nebrání v jeho patýřské práci, je v plné duševní
svěžesti, jen jeho pohyblivost je pomalejší. Nedávno se
dožil devadesáti čtyř let. K tomuto obdivuhodnému věku
mu dodatečně všichni srdečně blahopřejeme a doufáme,
že se nám z Boží vůle ještě dlouho zachová. Budeme se
těšit, že nás snad v neděli 5. května navštíví, aby se naší
pravidelné pobožnosti zúčastnil. Začneme jako vždy
v jedenáct hodin dopoledne.
Zároveň vedení Šumavy vřele děkuje všem, kteří pomohli
mnoha hodinami nezištné práce i dary ke zdárnému
průběhu letošního velikonočniho setkání.
VŠ

Na závěr jsme si k velké radosti obzvláště malých
mlsounů mohli zakoupit krásné ručně malované
medové perníčky, pravé piškoty, tatranky, horalky a jiné
laskominy, po kterých se jen zaprášilo.
Počasí vyšlo ukázkové, jak se sluší a patří na konec
australského léta, atmosféra vládla pohodová,
předsváteční, člověk si připadal jako na typické
slovenské vesnici, poznali jsme nové tváře a užili jsme
si ten den stejně jako naše děti. A pomlázky? Těmi jsem
na Velikonoční pondělí dostala našleháno na holou za
výskání Hody hody doprovody ještě v peřinách, tak
snad letos budu zdravá a plná sil jako ten vrbový
proutek... Krásný podzim všem!
Dáša Palová

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 13:00 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou zváni
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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

O školních prázdninách jsme se na páteční playgroup
na St.Kilda East sešli v plném počtu, obvykle přijde
osm maminek s dětmi

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

Zvláštní zpráva
Na pořadu výborové schůze bylo rovněž projednávání
dopisu pro Karolínu Ševčíkovou. Jde o neoprávněné
držení klíčů, dokumentů a razítek, neoprávněné vybrání
$ 1‘734 z konta Sokola Melbourne Westpac.
Rovněž neoprávněná byla výměna klíčů v září 2012
bez souhlasu výboru (navíc okamžitá žádost Karolíny
po 4.pm byla tím navýšena o $ 150). Druhá výměna
se konala v prosinci 2012 po nevrácení klíčů Karolínou –
za $ 300.
Další vydání bez oznámení či schválení výboru Sokola:
ozdoby a svíčky na stůl, vázičky a stojany, odpadkové
koše a světla – $ 95 a $ 32 = v celkové hodnotě $ 127,Navíc Karolína dosud drží telefon Sokola, který si
nechala na celý rok předplatit a nehodlá ho vrátit.
Celou věcí se nyní bude zabývat právník.
Ze zápisu výborové schůze
V. Š.

Program akcí Sokola
do konce roku 2013
Sobota 18.května

Májová zábava Studio 4

Sobota 1.června

Zimní lyžařské disco

Sobota 20. července Zábava
Neděle 18.srpna

Vepřové hody

Neděle 1. září

Svátek otců - oběd

Sobota 19.října

Jarní zábava Studio 4

Sobota 16. listopadu Zábava
Nedělě 1. prosince

Mikulášská nadílka pro děti

Sobota 7.prosince

Mikulášská zábava Studio 4

Neděle 15.prosince

Vánoční oběd

Změny vysílání Rádia SBS
Podpořte nás i na Facebooku a staňte se
přáteli Sokola Melbourne. Můžete zde
sledovat program našich akcí, stejě jako
zprávy a fotky z akcí minulých.

Děkujeme

České vysílání Rádia SBS přechází od 29. dubna 2013
na digitální frekvenci. Místo původních dvou hodin
týdně, bude vysílat jednou týdně a to každý čtvrtek
od 17:00 do 18:00 hod. První digitální vysílání
se uskuteční ve čtvrtek 2. května v 17:00 hod.
Kromě digitálního rozhlasového přijímače (DAB+) (SBS
Radio 3) se může české vysílání poslouchat v TV (SBS
Radio 3), na internetu (sbs.com.au/Czech) nebo
mobilních aplikacích po stažení SBS aplikace.

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!

11

PROGRAM NA KVĚTEN 2013

KAŽDÉ ÚTERÝ

KAŽDÝ ČTVRTEK

OBĚDY
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

Cena $20

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti
MARIÁŠ

Neděle
12. května

Den Matek - sváteční oběd

Sobota
18. května

Májová zábava s kloboukem - Studio 4

Rezervace na tel. 0411 143 980 nejpozději do 10.5.13

Večeře od 19 hod. $20 Rezervace na tel. 0411 143 980

13:00

12:00

Cena $25

Cena $15

12:30

19:30

Obědy v Sokole
Úterý 7.5. - Segedínský guláš s knedlíkem
Úterý 14.5. - Stroganoff s knedlíkem
Úterý 21.5. - Uzené se zelím, knedlík
Úterý 27.5. - Hovězí pečeně na houbách s knedlíkem
+ polévka a zákusek s kávou

každé úterý od 13:00 hodin, všichni jsou zváni

Rezervace na všechny akce vyřizuje Věra Zlatá na tel. 0411 143 980

VÁŽENÍ ČTENÁŘI KVARTU
Laskavě odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem :
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