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Václav Trojan
Václav Trojan se narodil 24. dubna 1907 v Plzni do rodiny fotografa.
Postupně studoval na reálných gymnáziích v Praze a Brandýse nad
Labem, v letech 1923 – 1927 vystudoval na pražské Státní konzervatoři
varhany u B. A. Wiedermanna, skladbu u Jaroslava Křičky a dirigování
u Otakara Ostrčila a Pavla Dědečka, dále Mistrovskou školu u Josefa Suka,
Vítězslava Nováka a čtvrttónovou hudbu u Aloise Háby.
Po vystudování se živil jako soukromý učitel hudby, skladatel, violista
v rozhlasovém orchestru, korepetitor v baletní škole Milči Mayerové
a kapelníkem a skladatelem Dětského divadla Míly Mellanové. Následně
přijal místo hudebního režiséra a redaktora Československého rozhlasu
a také dramaturga Kresleného filmu. Po roce 1945 se věnoval zejména
filmové hudbě a od roku 1949 působil jako lektor divadelní a filmové
hudby na AMU.
Trojan skládal komorní a orchestrální skladby, hudbu vokální, jazzovou,
zábavní, taneční, písňovou, balety, opery , scénickou hudbu pro divadla i rozhlas.
Největší slávy a výkonů dosáhl právě jako skladatel filmové hudby. K této oblasti ho přivedl náš
animátor Jiří Trnka, v jeho studiu nejdříve jako hudebního dramaturga a poté jako hudebního
skladatele. Právě Trojanova hudba se nejlépe hodila k animovaným, loutkovým, kresleným
a trikovým filmům tohoto tvůrce. Filmovou hudbou nejlépe doplnil citovou bohatost, dramatickou
schopnost, svěží melodiku, vkus, smysl pro humor a vtip.
Ovšem jeho melodie neměli pouze ilustrační charakter, tvořili samostatnou a nedílnou součást
animovaných děl, kdy naplno a přesně vyjadřovaly děj a prostředí i bez nutnosti použití mluveného
slova a ruchů. Trojan se plně dokázal inspirovat folklórem i epochami českých a jiných dějin.
Velkého mezinárodního úspěchu tedy dosáhly animované snímky Trnkovy a jiných animátorů,
z nichž nejvýznamnějšími projekty jsou Trnkovy animované, loutkové, kreslené, papírkové a trikové
snímky ŠPALÍČEK (1946), CÍSAŘŮV SLAVÍK (1948), BAJAJA (1950), zejména STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
(1952), DOBRÝ VOJÁK ŠVEJK (1954), SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ (1958) a RUKA (1965).
Za filmovou hudbu získal Václav Trojan Národní filmovou cenu (1950) za BAJAJU, Cenu za hudbu
(1959) na FFP, Státní cenu Klementa Gottwalda (1960) a Zlatého Merkura (1962) ve Valencii za SEN
NOCI SVATOJÁNSKÉ, ve Valencii Zvláštní cenu (1962) za gramofonovou nahrávku filmové hudby
ke ŠPALÍČKU, Cenu v kategorii uměleckého filmu za hudbu (1967) ve IV. soutěži o hudební dílo
vytvořené pro film v roce 1966 za POSLEDNÍ RŮŽI OD CASANOVY, Zlatou medaili CIDALC (1962)
za dosavadní dílo na Mezinárodní přehlídce hudby a tance ve Valencii, titul Zasloužilého umělce
(1967), Cenu PÚV NF k 50. výročí Československa (1968) a titul Národního umělce (1982).
Pracoval až do své smrti. Hudební skladatel a pedagog Václav Trojan zemřel 5. července 1983 v Praze
ve věku sedmdesáti šesti let.
***
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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Ze stolu výboru
V měsíci dubnu a květnu jsme doufali, že se zhostíme
více oprav v našem domě. Členové výboru jsou ale
bohužel velmi vytíženi v zaměstnání a nemohou proto
poskytnout tak velkou pomoc jako dříve. Přesto se
členka Věra Z. svědomitě stará o pravidelný chod
úterních obědů po boku svých rodičů, manželů Zlatých.
Nachystá stoly, doplní bar, vydá obědy a pomůže
s úklidem. V poslední době v kuchyni i kolem rovněž
vydatně pomahá Roman.
Václav Š. zodpovědně shromažďuje kvóty na opravy
v domě, aby se tak mohlo zažádat o příslušné podpory
– granty. Spoléháme na pomoc Jirky Ch., člena výboru,
s podáním žádostí a rovněž i bývalé starostky Markéty
L.. Některé žádosti o Grant uvízly v rukou bývalé
prezidentky Karolíny, která je stále odmítá vydat.
Nyní v zimě se lidem příliš nechce z teplých domovů
ale přesto vás zveme na naší zimní zábavu, která
se bude konat 20. července a dále na Vepřové hody,
které se budou letos konat v neděli 18. srpna.

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

Děkujeme všem za finanční podporu, pravidelné úterní
návštěvy a nezištnou pomoc s údržbou našeho domu
Sokol Melbourne. Pamatujte, prosím, na zaplacení
svých členských příspěvků na rok 2013 do konce
června t.r.. Člen $ 25.00, rodina $ 40.00, penzisté
a studenti $ 15.00.
Za výbor Sokola V. Šustková

Dary na Sokolský dům a List za duben a část
května
Jsou to: rodina Rosenfeld, pí. M. Simonová,
p. J. Janoušek, pí. J. Svozilová, manželé Potůčkovi,
pá. V. Kovac, pí. J. Puček, p. Z. Šolín, p. Mašina,
pí. I. Pavlasová, p. R. Kugler, pí. B. Váňová
Na Sokolský List darováno celkem $ 265.00
a na dům $ 345.00
Mnohokrát děkujeme všem dárcům.
Rovněž pořádání oběda v Den Matek (12.května)
a Klobouková Májová zábava (18. května) se setkalo
s dobrým ohlasem i finančním výsledkem. Bylo
vybráno $ 374.00 a $ 625.00. Celkový stav v bance
činí k 20. květnu $ 8,256.00.
***
Oznamujeme Vám, že
paní Božena Bubeníková
se dne 6. června dožívá
významného jubilea
100 L E T
Celá rodina jí ze srdce přeje
stálé zdraví a ještě mnoho roků
ve spokojenosti a pohodě.

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
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Májová zábava v Sokole
The Czech and Slovak Film Festival of Australia
(CaSFFA)
srdečně zve velké i malé na zahájení
programu 1.filmového festivalu CaSFFA,
poprvé v Melbourne tento rok
od 5. do 9. června.
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,
”Slnko v sieti“, film Štefana Uhera.
Na Kloboukové zábavě se o kuchyň starali společně
Honza, Roman a Tonda. Připravili výbornou večeři,
takže návštěvníci byli velmi spokojeni. Zábava se
vydařila. Zúčastnilo se jí přes 40 hostů.

Podrobné informace o programu festivalu CaSFFA
najdete na internetu: www.casffa.com.au,
na Facebooku i na Twitteru.

Nový vysílací harmonogram
Rádia SBS
Český jazyk - Jeden hodinový program každý čtvrtek
v 17 hodin
Slovenský jazyk - Jeden hodinový program každý
pátek v 15 hodin
prostřednictvím:

Digitálního rádia (DAB+) (SBS Rádio 3)

Digitální televize (SBS Rádio 3)

Internetu na adrese sbs.com.au/czech nebo
sbs.com.au/slovak (živě a ke stáhnutí)

Prostřednictvím iPhone a android aplikací – SBS
Your Language aplikace (živě a ke stáhnutí)

Podcastu
Vice informací o nevém vysílacím harmonogramu
Radia SBS najdete na internetových stránkách
sbs.com.au/radio
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Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

Z dění České školy Melbourne
– fotografie mluví za nás

Obecenstvo sleduje loutkové divadélko

“Červená karkulka slaví Svátek matek”

Stavění máje na Šumavě
aneb česká škola v buši
Zpráva o chystané celodenní akci na melbournské
Šumavě vyvolala v naší rodině obrovské nadšení.
Anežka (6) se nejdříve vyptala, jestli zase budeme péct
buřty a jestli se bude hrát loutkové divadlo a spokojená
s kladnou odpovědí alespoň na jeden z jejích dotazů
běžela za malým bráchou a volala: „Bude zase česká
škola v buši! Nepojedeme do města!“. Aubrey (2) se
k radování přidal svým tradičním „Jó!“ a poskakováním
a abychom viděli, že pochopil, že mluvíme o výletě do
lesa, přidal ještě „Uá“ (protože v lese samozřejmě žijí
příšery). Česká škola v Národním domě v Sokole je
fajn a oba tam chodí moc rádi, ale česká škola na
Šumavě v Belgrave, to jsou takové malé prázdniny.
Když člověk sleduje děti, jak si v přestávkách mezi
organizovaným programem hrají, vidí jejich obrovskou
radost z toho, že jsou spolu se svými kamarády a mají
volnost a dost času na hraní. Já jsem moc ráda, když
slyším, jak se společně baví a taky občas dohadují
česky. Dodává mi to naději, že se předpovědi typu

Česká škola Melbourne

„Jen počkej, začnou chodit do školy a česky mluvit
chtít nebudou“ nevyplní. Díky obětavé práci našich
paní učitelek a dalších dobrovolníků se totiž děti učí
daleko víc než jen českou slovní zásobu. Navazují
mezi sebou vztahy, zažívají svá malá dobrodružství
a způsobem přiměřeným jejich věku se aktivně podílejí
na životě české komunity.
Zatímco se děti těšily na kamarády a na loutkové
divadlo, já jsem si uvědomila, že jsem se poněkud
paradoxně musela přestěhovat do Austrálie k tomu,
abych poprvé v životě zažila stavění máje. Program
byl nabitý – dopolední výuka obohacená nácvikem
slovenských písní za doprovodu harmoniky, výroba

Také Červená karkulka vyrobila pro svou maminku
kytičku, stejnou jako děti.

1. a 22. června
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

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

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
Děti z české a slovenské školy si společně připravily
krátký program na oslavu jara a Svátku matek.

dárečků a přání ke Svátku matek, divadlo a stavění
máje, nechyběl ani vydatný oběd, koláče a později
pro ty, kteří vytrvali až do konce, také večeře a tanec
s českou kapelou Vintage Blue Music. Kromě lítání
venku udělalo na naše děti největší dojem loutkové
divadlo a máj. Lucka, Zuzana a Majka i tentokrát
dokázaly děti úžasně zaujmout a pobavit a já se musím
přiznat, že jsem se sama těšila, až se na scéně objeví
vlk – moje oblíbená postava z předchozího
představení. Děti se celý den bavily tak dobře, že
krátce po ozdobení máje zasedly do auta a okamžitě
usnuly. Samotného postavení máje jsme se tak
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I nedělní česká škola byla v dubnu v přírodě.
Po výuce jsme se zúčastnili turnaje v kuličkách
v Thornbury, organizovaného Slovenskou asociací.

nedočkali, ale Anežka ještě před usnutím prohlásila:
„Škoda, že ten strom ještě nestojí. Ale až ho postaví,
určitě ho budeme vidět i od nás, protože je strašně
velkej.“
Dáša Cuno-Hájková

Česká škola Bayside
Začala opět pravidelné vyučování v hale kostela
St. Mathew v Cheltenham.
Rozvrh na červen je od 14hod. – 15.30hod. v tyto dny:sobota 8.6.
sobota 22.6.
Další příležitostné hodiny budou přidány
podle dohody s rodiči.
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.

Sluníčko navodilo jarní atmosféru při vázání stužek na
májku. Copak si to všichni asi přejí, že se tolik smějí?

Info: Vlasta Sustek, tel.: 0408 088 167
Email: susvlas@hotmail.com

Vysílání českého rozhlasu každý čtvrtek
na sbs.com.au/Czech v 17:00
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Hlavní část festivalu začne ve středu 5. června v ACMI,
kdy budou promítány dva filmy Jiřího Trnky, „Sen noci
svatojánské“ a „Ruka“, spolu s brilantním prvním filmem
československé nové vlny, „The Sun in a Net“ (“Slnko
v sieti“) režiséra Štefana Uhera.

"Jiří Trnka: Serving Imagination"
V sobotu 18.května Galerie Domov v North Melbourne
přivítala 120 návštěvníků u příležitosti slavnostního
zahájení výstavy Jiřího Trnky – "Jiří Trnka: Serving
Imagination", která představuje 21 uměleckých děl
legendárního ilustrátora a animátora.
Touto výstavou organizovanou s podporou Konzulátu
ČR v Sydney a The Boite v Melbourne byl zahájen
program filmového festivalu „The Czech and Slovak
Film Festival of Australia“ (také známý jako „CaSFFA“),
který se letos poprvé pořádá v Melbourne od 5. do 9.
června.
Projevy k zahájení akce přednesla umělecká ředitelka
festivalu, Cerise Howard, Konzul České republiky
v Sydney, Mgr. Hani Stolin i Honorární konzul
Slovenska v Melbourne, Vojtech Markuš.
Všichni návštěvníci galerie se potěšili nejen z umění,
ale také z projevů, dobré společnosti, vína
a občerstvení.

Následující večer bude oficiální „Opening Gala“,
který bude představovat výborný nový film Miroslava
Ondříčka „Ve stínu“, který získal devět Českých lvů.
S Budvarem, Becherovkou a Fox Creek Wines pro
všechny, se bude tento skvělý film promítat v krásném
kině na Swanston Street, „RMIT Capitol Theatre“.
Vstupné je $35 pro dospělé a $30 koncese.
Festival pak bude pokračovat až do neděle 9. června,
kdy jej uzavře promítání oceněného filmu „Poupata“
od režiséra Zdeňka Jiráska. Závěrečný večer proběhne
opět ve foyer „RMIT Capitol Theatre“.
Vstupné je $25 pro dospělé a $20 koncese.
V rámci festivalu bude ke shlédnutí několik dalších
filmů, včetně nádherného rodinného filmu „Modrý tygr”.
Vstupné na film Modrý tygr i všechny ostatní festivalové
filmy je $18 pro dospělé a $15 koncese.
Vstupenky a podrobné informace o programu festivalu
CaSFFA najdete na internetu: www.casffa.com.au,
na Facebooku i na Twitteru.
.

Foto Louise Miller

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 každý piatok
na www.sbs.com.au/slovak o 15:00

Když se řekne p ř e s t u p e k . . . (1. část)
Kolikrát se Vám už stalo, že jste dostali na silnici
pokutu? Pokud jezdíte pár desítek let jako já, tak se
těch několik lístků za čas nasbírá. Nejčastěji to bývá
u nás kolem Sokola Melbourne za překročení času.
Když je na parkovacích hodinách červené okénko, tak
je u vašeho auta kontrolór snad do tří minut. Teď na to
mají dokonce i dálkové propojení přímo do kanceláře.
Když najdu na okně auta lístek, tak se chvíli naštvu,
pak povzdychnu a řeknu si – no co, to se nedá
oddïskutovat, někdy mě dostat musí – a raději
zaplatím. Zrovna tak to dopadne, když někdy člověk
chytne oranžové světlo, jede dál, ale zatím naskočí
červená a klik – už tě mají!
Taky jsem si jednou ulovila větší pokutu za rychlou
jízdu. To bylo tenkrát, když jsem v zóně šedesátky
dokázala najet 106 km v hodině. Pan policajt odmítl
vzít jakoukoli pokutu. To si jděte vysvětlit k soudu,
odtušil. Tehdy mi uložili $ 350.00 a dokonce i vzali na
tři měsíce řidičský průkaz. Bylo to v roce 1990, kdy se
po Sametové revoluci uvolnili hranice a kdo jen mohl,
jel se podívat do Čech, tehdy ještě Československa.
Soud byl v květnu, tedy v období plískanic, ale v Praze
bylo krásně a navíc se tam chystal malý slet. Moje
známá trenérka gymnastiky Joan se mě ptala: Nejela
bys taky? Já jedu určitě a ve dvou by to bylo prima.
Ty tam máš příbuzné, tak bychom se snad mohly
podívat i na moje dvě vysněná místa Macochu a Český
Ráj. A samozřejmě celou Prahu a Karlštějn. Říkám to
doma muži Lubovi. No, a ty bys chtěla jet taky? ptá se
skoro naivně. To víš, že jo! – Říkám a v očích mi
zahořelo. Tak jeď, odpoví, alespoň ti to bez auta
rychleji uteče a až se vrátíš, pojedeme na čtrnáct dní
na hory. Pak už to budeš mít skoro za sebou.
To byl Luba, nevyčítal, nezlobil se – ještě mi dal několik
tisíc dolarů na útratu a podělit příbuzné. Kamarádky si
mě dokonce dobíraly. Jo tak, takhle se to dělá! Nech si
sebrat řidičák a manžel tě pak pustí na cestu, aby tě
nemusel všude vozit – ale dobže věděly, že tak to
nebylo. Luba byl báječný muž, dobrák a přál mi.
Přál také celé rodině i lidem kolem, proto často u nás
lidi hostil. Na naší minulé Kloboukové zábavě jsem se
setkala s jeho vrstevníkem Jardou M.. Taky dobrý
chlap. Dokonce jsem si spolu zatančili a zavzpomínali.
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Lubu znal a měl ho rád. A nebyl sám. Jestě dnes, skoro
po dvaceti letech, si ho lidi připomenou. Ať už
v obchodě nebo u stolu a u vínečka. To by si Luba dal,
řeknou. A jak často bych potřebovala jeho radu, jako
zrovna teď. Půjdu se totiž obhajovat za jeden
přestupek. Přístě vám dám vědět, jak to dopadlo.
Vlasta Šustková

Naše první postavená máj
V sychravém květnu se duše těžko přenáší do
rozkvetlého evropského jara, když za okny fučí studený
vítr s deštěm a honí ulicemi kupy seschlých rezavých
listů.
Ale tradice je tradice a tak vzhůru s májkou; useknout,
nastavit chvojkou, ozdobit stuhami a flaškou a pak za
dvě hodiny úmorné námahy Franty, Mirka pomocných
rukou u provazů, volání Hej rup pod vedením Helenky
a nakonec nezbytné vozidlo s řetězem a májka tedy
nakonec stojí – zeleň v zeleni. Oslavili jsme ji zpěvem,
přípitkem po kalíšku, dobrou baštou i tancem. Nebyla
sice postavená tajně v noci jako to bývalo doma na
dědinách, ale je krásná, vysoká a ztepilá. Za měsíc
bude co kácet. Je to snad po prvé, co vidíme na naší
Šumavě stát tento symbol lásky, mládí a nové síly.
Snad udělá svou důstojností za dost všemu co s ní
souvisí. A možná, že by posloužila ještě líp, kdyby se
stavěla v době rozkvetlého října. Tento den 4. máje byl
nahuštěn i jinými akcemi.
Návštěvníci Šumavy se mohli střídavě ohřívat
u ohníčku nízké vatry, nebo si dát něco k jídlu, ale
také shlédnout další vystoupení maňáskového
divadélka KUK.
Program semináře výuky českého čtení pro rodiče se
jaksi zasunul do pozadí a ani se sem příliš nehodil –
bude proveden v náhradním termínu 7. června
v Cheltenham (volejte Vlastu).
Jinak se ale celý den podařil i když se citelně ochladilo
(pár návštěvníků bez bundy to odneslo rýmou).
Opět se tu tedy uplatnila pěkná lidská pospolitost,
což je hlavním účelem i údělem Šumavy – nejen se
podílet na mnoha činnostech, ale hlavně se čím dál
více lidsky sbližovat. A o to víc, jsme-li lidé věřící. Jsme
zde přece na poli založeném v duchu křesťanství.
Vlasta Šustková
Czech & Slovak Australian Community Services Inc.
A00 544 63N

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

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

Staviame my Máje
Tento deň bol venovaný oživeniu si starej tradície –
stavaniu Mája, ktorá sa zachováva dodnes v mnohych
českých a slovenských mestách a dedinách. A ponovo
už aj tu v Melbourne, v Austrálii. Program dňa bol
bohatý, plný náučno- zábavných aktivít pre deti či
dospelých. Zlatým klincom programu však bolo samotné
stavanie Mája, kde si muži na vlastnej koži vyskúšali
a overili, že ako vraví tradícia, stavanie Mája je práca
pre riadnych a statných chlapov. Najprv sa Máj ozdobil
farebnými stužkami za sprievodu harmoniky, spevu
a tanca a potom už chlapi použili svoje svaly aby
vzniesli do výšin skvostný 25 metrový Máj. A ako sa
páčilo účastníkom?
V sobotu 4. Mája 2013 sme sa na Šumave- Peksa Park
- v Belgrave, zúčastnili jedinečnej akcie – inaugurálneho
stavania Mája. Akciu zorganizovali členovia Vodafestu a
zúčastnil sa na nej rekordný počet ľudí. Šumava len tak
bzučala malkáčm i aj veľkáčmi, bolo to tam naozaj ako
v úli. Napriek pesimistickým predpovediam sa najmä
vďaka mohutnej podpore a skandovaniu početných
nadšencov skutočne podarilo postaviť vysokánsky Máj,
ktorý najprv deti a devy ozdobili farebnými stuhami. Na
ozdobenom Máji nechýbala ani flaša slivovice, ktorú

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

tam zavesil Miro pre svoju vyvolenú. Pri zvukoch
harmoniky a spevu a za kibicovania početných poradcov,
chlapi s vynaložením všetkých síl máj nakoniec postavili.
Pod ním si v radostnom nadšení zatančili slovenské
ľudové tance mladé devy, niektoré aj v očovských
krojoch. Srdečná vďaka všetkým za dobrú náladu,
nadšenie a tvrdohlavosť, ktoré nakoniec dopomohli ťažkú
úlohu zvládnuť. Bola to neľahká práca ale stála za to.
Sme hrdí na náš majestátny vysoký Máj, ktorý je
ozdobou širokého okolia. Ďakujeme za túto veľmi
vydarenú a veľkolepú akciu, zvlášť Lucii Mikulovej
a Mirovi Dinkovi. Tešíme sa, že máme medzi nami
takých šikovných a aktívnych mladých ľudí. Ešte aj dobré
počasie sa im podarilo vymodliť. Sme radi, že túto
slovenskú tradíciu priviedli aj na Šumavu a už teraz sa
tešíme, že stavanie Mája aj na Šumave sa stane
tradíciou a budeme ho stavať každý rok.
Žeňa a Palo Mocnay
*********
Stavění Májky byla fantastická akce. Nejenže to opět
sblížilo lidi v české a slovenské komunitě, ale i přiblížilo
zvyky, které už mnozí začali pomalu zapomínat nebo
dokonce ani neznali. Byla tam bezvadná atmosféra a my
jsme byli nadšeni, že se takový nadlidský výkon, jakým
stavění Májky je, podařilo uskutečnit! Moje nejoblíbenější
část oslav, bylo věšení stužek na konec stromu májky.
Magda Kordova Sahely
**********

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

Usporiadanie tejto akcie považujem za vyborný nápad.
Páči sa mi, že nie len na Slovensku a v Českej
republike, ale aj v Austrálii sa snažíte zachovavať naše
tradície. Myslím, že každý si počas tohto milého
sobotnajšieho stretnutia prišiel na svoje- či už deti, pre
ktoré bolo pripravených množstvo aktivít, ale aj dospelí.
Muži ukázali svoju zdatnosť pri stavaní stromu a ženymamičky boli obdarované svojimi deťmi ku príležitosti
Dňa matiek peknými, vlastnoručne vyrobenými
darčekmi. Mňa osobne veľmi zaujal workshop
o krojoch, našich národných tradíciách a udalostiach
prvého mája.
Myslím si, že ľudia sa veľmi potešia, ak sa pri takejto
peknej akcii budú môcť, a ešte vo väčšom počte zísť
spolu i o rok.
Marika Danihlíková
*********
Najkrajšie nastavaní Mája je že sa krajania opäť zišli a
tentokrát doslova ťahali za jeden povraz. Čo je ešte
krajsie je, že okrem krásneho emocionálneho zážitku
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zostavania Mája zanechávame aj silný odkaz, posolstvo
hlboko v srdciach našich detí, budúcej generácie o tom
kto sú a od kiaľ prišli. Toto je úloha nesmierne ťažká pre
šetkých krajanov
ďaleko od domova.
VodaFest - Czech
and Slovak
Association, ďakuje
za spoluprácu
Šumava Peksa
Parku a školám
v Melbourne, ktoré
sa ochotne zapojili
do prípravy
bohatého programu.
V mene Vodafest
Teamu
Lucia Mikulová

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

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

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

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

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 ČERVEN 2013

KAŽDÉ ÚTERÝ

KAŽDÝ ČTVRTEK

OBĚDY
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

Cena $20

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti
MARIÁŠ

13:00

12:00

Program akcí Sokola
do konce roku 2013

Obědy v Sokole
Úterý 4.6. - Vepřo-knedlo-zelo
Úterý 11.6. - Hovězí pečeně s cikánskou omáčkou

Sobota 20. července Zimní zábava

Úterý 18.6. - Uzené s knedlíkem

Neděle 18.srpna

Vepřové hody

Úterý 25.6. - Kuře se smetanovou omáčkou,
pečené brambory

Neděle 1. září

Svátek otců - oběd

Sobota 19.října

Jarní zábava Studio 4

+ polévka a zákusek s kávou

každé úterý od 13:00 hodin,
všichni jsou zváni

Sobota 16. listopadu Zábava
Nedělě 1. prosince

Mikulášská nadílka pro děti

Sobota 7.prosince

Mikulášská zábava Studio 4

Neděle 15.prosince

Vánoční oběd

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

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

Redakce Kvartu – Markéta Lyell,
email adresa - kvart@sokolmelbourne.com.au

Zimní zábava
v sobotu 20. července

vstup $10
Rezervace Věra tel. 0411 143 980
nejpozději do 18.7.13

Vepřové Hody
v neděli

18. srpna 2013
od 12.00 hodin
REZERVACE NUTNÁ NEJPOZDĚJI
DO 7. SRPNA 2013
na tel.: 0411 143 980 (Věra)

Večeře - Zelňačka s uzeninou, masové špízy
s bramborovou kaší a míchaným zeleninovým
salátem, tvarohové buchty.
$20

Pokud máte zájem koupit si jitrnice nebo jelita
domů, objednejte si je též telefonicky
nejpozději do 8. srpna 20113
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