
ročník XXV 
        Červenec / Srpen 2013 

      Čtěte na straně: 
 
 2 ......... Ze stolu výboru    8 ......... Vystoupení v ND 

4 ......... Pro děti a rodiče   9 ......... Čas nám daný 

6 ......... Filmový festival CaSSFA 11 ......... Program 

vydává   SOKOL MELBOURNE INC. 
Národní dům - 497 Queensberry St., 
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051 
tel. 03 9551 0279 mob. 0411 143 980 
email:  kvart@sokolmelbourne.com.au 

Medaile:  
Aleksandarski Stefan  
(14 let), OOU Sv. Kiril  
i  Metodij, Veles,  
Makedonie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (MDVV Lidice) byla založena v roce 1967 k uctění 
památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, 
které zahynuly ve válečných konfliktech. 
Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 výstavou mezinárodní a během své historie se 
stala dobře známou nejen mezi dětmi a učiteli u nás, ale doslova v celém světě. V posledních letech 
do výstavy přichází pravidelně více než 25 000 velice kvalitních výtvarných děl od dětí nejen z České 
a Slovenské republiky, ale i z dalších 60 - 70 států, včetně exotických zemí jako jsou Čína, Japonsko, 
Filipíny, Indie, Keňa, Malajsie, Srí Lanka nebo Zimbabwe, a letos poprvé také z Austrálie.                                
Děti z České školy Melbourne získaly ocenění za své práce. (Více na straně 4-5) 

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice  
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Ze stolu výboru 

 
V měsíci červnu se sice nekonaly žádné zábavy,              
ale o náš dům mělo zájem několik skupin k pronajmutí, 
což přineslo finanční užitek, včetně i dalšího výdělku 
z baru. V tomto měsíci jsme se rovněž snažili o získání 
větší podpory (grantu), ale obnos v naší pokladně 
nestačil. Požadavek byl nejméně $20,000 v hotovosti 
na našem kontě. V říjnu vyjdou žádosti o podpory 
menší. Vždy se jedná o krytí dolar proti dolaru jako 
základní kritérium pro poskytnutí podpor australskou 
vládou. 
 

Rovněž se objevila i pohledávka z Land Tax                          
o nezaplacené účty již od roku 2001. Na náš dotaz   
bylo vysvětleno, že naše minulé žádosti o zproštění 
těchto daní nebyly vždy uspokojivě podloženy žádnými 
dokumenty. Tato záležitost je v současnosti v novém 
řízení a budeme se snažit o úspěšný výsledek, neboť 
se jedná o sumu 5,500 dolarů.  
 

V měsíci červenci se chystáme pořádat zimní zábavu 
s dobrou večeří a novou hudbou s video obrazy – tedy 
pastva pro sluch i oči. Těšíme se, že nás podpoříte. 
V měsíci srpnu bude opět tradiční neděle – vepřové  

 

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 

 

hody s kroupovou polévkou, jitrničkami, vepřovým                
a tlačenkou. V kuchyni bude šéfovat Tony s týmem. 
V současné době se pánská parta odhodlala osvěžit 
novým nátěrem spodní sál našeho domu, aby se 
místnost prosvětlila. Předem jim děkujeme a budeme 
se těšit na krásné výsledky. Děkujeme všem členům 
výboru a také Romanovi a Michalovi za jejich velkou                
a nezištnou pomoc. 
Zápis provedla                          V. Šustková 

P.S. P.S. Výroční schůze Sokola r. 2013 se letos 
plánuje až na jarní období, tedy v říjnu. Podrobnosti 
budou uvedeny v příštím Kvartu. 
 

P.S. Poslední výborová schůze se konala v neděli 7.7. 
v 7 hodin večer v Sokole. Další schůze výboru se bude 
konat v neděli 18.8. po hodech, tedy asi v 17 hodin. 

Finanční zpráva 
Za měsíc červen bylo celkem uloženo $5,840 včetně 
nájmu, tržby z baru a příspěvků z obědů a darů                   
i členských příspěvků. Vydání za účty, zakoupené pití, 
vylepšení interiéru, poštovného a tisku Kvartu bylo 
$3,438.98. Celkový finanční stav v bance Sokola 
Melbourne se tedy pomalu zotavuje. 
Velké díky zejména obětavosti člence výboru Věře 
Zlaté – Hudcinsou za dobrou přípravu jídelny                          
i spodního sálu a nezištné hodiny při obědech                          
i za barem pro členy a hosty. Dary na konto Sokola 
byly od jmenovaných: 
V. Olšina, M. Klusáček, Pavla Kohout, F. Říha,                      
Z. Procházka, manželé Bébrovi, p. Holub, O. Dymian, 
J. Swenger, V. Friš, F. Konečný, M. Oliverus,                        
M. Kopečková, S + V. Černý, p. Kožík a p. J. Košnar. 
Celkem obdrženo $725.- 
Srdečně všem děkujeme.             Pokladní V. Šustková      
 

Zpráva matrikáře 
Ke dni 30.6..2013 je na členské listině zapsáno 145 
členů. Příspěvky zaplaceny od 98 členů do roku 2013 
nebo už 2014. Podrobnosti si žádejte od Martiny,               
tel.: 0405 331 646.                                                                                                                              *** 
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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 

 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 

 

Vzpomínka na  
 

paní Adélku Hájkovou,  
 

členku Sokola, která nás opustila  
24.června 2013 ve věku 86ti let.  

Budeme si ji dlouho pamatovat pro její  
                 usměvavou a pohostinnou 
   povahu. Odešla po třech letech 
   za svým milovaným manželem 
        Slávečkem. 
       Čest její památce.  

 

Svátek otců 
 

v neděli 1. září 2013 
od 12.00 hodin 

 
 
 
 
 
 

Srdečně Vás zveme na slavnostní oběd,  
který ocení každý tatínek 

 
hrachová polévka 

 

uzené, knedlík, zelí  
 

+ višnová bublanina s kávou 
 
 

Cena $ 25 
 

Rezervace tel:  0411 143 980 (Věra)  

 

Se zármutkem v srdci oznamujeme,  
že 9. července 2013 ve věku 94 let 

nás  navždy opustil  
 

otec A. Hrdina 
 
 Jeho milá a povzbudivá slova                             
 nás budou nadále provázet                        
       našimi životy. 
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O samotné výstavě z textu vedoucí Lidické galerie 
a kurátorky MDVV Ivony Kasalické: “Vážení přátelé, 
v letošním roce jsme si připomněli 10. výročí 
celosvětově platné smlouvy sloužící k ochraně lidového 
umění, řemesel,  
obřadů i tradičních lidových znalostí – Úmluvy                       
o zachování nemateriálního kulturního dědictví 
UNESCO. V rámci výročí vzniku této mimořádné 
smlouvy doporučila Česká komise pro UNESCO 
zasvětit 41. ročník dětské výtvarné výstavy Lidice 
tématu „Tradice a dědictví lidu mojí země“. 
 
Děti pod vedením pedagogů, kteří je dobře motivovali  
a seznámili s tématem, ztvárňovaly mnohé                  
ze zapsaných dědictví své země - tradiční řemesla, 
obřady, zvyky i lidovou tvořivost svých zemí, z nichž 
mnohé jsou i v zemích svého původu záležitostí 
krajovou a ojedinělou, hodnou uchování pro další 
generace. Mezi nejčastější náměty prací českých dětí 
patřilo masopustní veselí, moravské tance, lidové kroje 
a tradiční řemesla. Na obrázcích ožívaly jednotlivé 
postavy i celé průvody, masky, báje a legendy národní 
či krajové, stejně jako osobnosti historické, či postavy 
pohádkové. Porotě se představila spousta svatebčanů, 
muzikantů, krojovaných družin a řemeslníků.                           
 
Do letošního ročníku jsme obdrželi 24 593 prací z 68 
zemí, z nich mnohé se zúčastnily výstavy poprvé 
(Austrálie, Nový Zéland, Švédsko). Porota ocenila                 
1 343 exponátů a udělila 204 medailí.                                 
Z posuzovaných prací ze zahraničí v počtu 18 494 bylo 
uděleno 630 ocenění, z toho 93 medailí (63 
individuálních medailí a 30 medailí školám za jejich 
kolekce). Nejvíce jich získaly děti z Bulharska, 
Lotyšska, Ruska, Turecka a Ukrajiny. Vyvrcholením 41. 
ročníku se stane výstava všech oceněných prací, jejíž 
slavnostní zahájení se uskuteční 29. května 2013         
v Lidické galerii v Lidicích.  
 

V Lidicích bude výstava otevřena od 30. května do 31. 
října 2013, po jejím skončení bude výstava instalována 
v v ZUŠ Most a na dalších místech České republiky                
i zahraničí.” 

 
 

Česká škola Melbourne                                
se dostala na mapu ČR 
 

Vzpomínáte si na výzvu k dětské výtvarné soutěži 
Lidice a pozvání na výtvarný workshop, který se                
konal v únoru? Možná si vybavíte fotografie z tohoto 
workshopu, kde děti kreslily australské domorodce                  
a tečkovací technikou zdobily bumerang (Kvart, březen 
str. 4). Česká škola Melbourne se v letošním 
41.ročníku této mezinárodní soutěže zúčastnila poprvé, 
vybrala a odeslala do soutěže celkem 7 prací.                               
S velkým nadšením Vám oznamujeme, že dvě z našich 
dětí získlaly čestné uznání, které je nám velkou poctou. 
Gratulujeme Viktoru Širůčkovi (9 let) a Talii Vasitch 
(6 let) k tomuto prestižnímu ocenění. Pokud by Vás 
zajímalo, jaké obrázky vytvořily oceněné děti                               
z Melbourne nebo z jiných zemí, stačí se podívat na 
www.mdvv-lidice.cz/aktualni/exponaty. Najdete zde 
nejen krásné obrázky, ale i nádhernou keramiku, 
masky, rytiny a různé kombinované techniky, také    
fotografie, vše vskutku originální a inspirující k dalšímu 
tvoření.  
 
Za zmínku jistě stojí, že v naší české komunitě                      
v Melbourne máme i další výtvarně nadané jedince. 
Lenka Allen, která v té době ještě neměla tušení,                
že jednou bude žít v Austrálii, získala ve svých 10 
letech v Lidicích Zvláštní ocenění za keramiku . 
 
Rádi jsme přijali pozvání na letošní vernisáž výstavy              
v Lidicích a předávání ocenění, které se konalo 
29.května. Z vynikajících webových stránek lidické 
výstavy www.mdvv-lidice.cz se můžete dozvědět 
mnoho o rozsahu a nesporné kvalitě tohoto projektu, 
avšak teprve samotná účast na vernisáži Vám poodhalí 
velkolepost celého projektu – přesně tak jak to 
prohlásila kurátorka MDVV Lidice Ivona Kasalická:               
“je to největší výtvarná soutěž na světě, kterou nám 
mohou leckde závidět. A závidí.”   
 
 

 

Česká škola Melbourne 
 

          10. a 24. srpna 
   
 

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 
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Uměli byste na ně správně odpovědět? 
 Věděli byste, ze které země je škola oceněná 
letošní Cenou poroty?  
(Odpověď najdete v katalogu oceněných dětí letošní 
výstavy nebo na hlavním panelu výstavy  
V přízemí galerie. Najděte obrázky dětí z této školy.)                  
– (Slovensko) 
 Víte, co znamenají slovenská slova? Zkuste přiřadit 
jejich správný český význam. 
a) sobáš; b) cintorín; c) rozprávka; d) ťava; e) olovrant 
1. velbloud 2. pohádka 3. svatba 4. svačina 5. hřbitov 
 
Doufám, že jsme Vás inspirovali k účasti v dalším 
42.ročníku mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. 
Zúčastnit se mohou děti od 4 do 16 let a mohou tvořit 
buď individuálně doma, nebo v rámci České školy 
Melbourne. Pozvání na výtvarný workshop budeme 
včas inzerovat. Téma na rok 2014 již bylo vyhlášeno: 
“Rodinné zemědělství aneb naše zahrádka a pole”.  
 
Přeji Vám mnoho příjemných chvil při tvoření a radost  
z výsledků. 
Zuzana Vasitch, ředitelka České školy Melbourne  

 

A jak probíhala samotná vernisáž výstavy? 
(převzato z oficiálních webových stránek MDVV Lidice): 
“Ve středu 29. května 2013 byla za účasti velvyslanců  
a politických i kulturních osobností České republiky 
otevřena již 41. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ 
VÝSTAVA LIDICE 2013. Z důvodu špatného počasí byl 
slavnostní ceremoniál předávání ocenění přesunut do 
Kulturního domu Kladno, kde pro děti byly připraveny 
dílny, workshopy a hry Střediska volného času Labyrint 
Kladno a hrátky s plastelínou pod vedením 
venezuelského výtvarníka. Oficiální program začal 
vystoupením Dětského folklórního souboru Kordulka  
ze Starého Poddvorova, držitele ocenění Zlatý oříšek, 
který předvedl ukázku tance verbuňk – jednoho                     
z nemateriálních dědictví UNESCO, které bylo                         
i tématem celého ročníku výstavy. 
 
Na pódiu se poté bylo oceněno 59 medailistů z českých 
škol. Nejvyšší ocenění přišel předat na pódium vedoucí 
sekce UNESCO MK ČR Michal Beneš, předseda 
poroty MDVV Lidice 2013 Josef Zedník a velvyslanec 
Slovenské republiky v ČR Peter Brňo. Ti nejprve ocenili 
zahraniční malou výtvarnici Taliu  Vasitch, která přijela 
z australského Melbourne. Nejvyšší ocenění pro 
českou školu Cenu poroty poté předali 4 medailistům            
a pedagožkám Základní umělecké školy Háj ve 
Slezsku a nejvyšší ocenění Cenu poroty pro zahraniční 
školu 4 medailistům a pedagožkám ze ZUŠ Holíč                   
ze Slovenska. Oceněné děti se mohly radovat nejen     
ze samotné medaile a diplomu Lidická růže, ale i                 
z dalších hodnotných cen - hrnečků s natištěnou 
fotografií svého vítězného obrázku, ale i hodnotných 
knižních darů a dárků od ČSOB. Překvapením pak jistě 
byl pro každého oceněného jeho vlastní oceněný 
obrázek ve formě kartonové skládačky, věnovaný 
firmou Atlas. Po skončení předávání cen v Kulturním 
domě Kladno se všichni hosté přesunuli do Lidické 
galerie. Přes 300 hostů si prohlédlo více než 1 400 
obrázků a prostorových objektů od dětí z různých koutů 
celého světa. Závěr vernisáže patřil divadelnímu 
představení Pinocchio divadla Já to jsem z Drahotěšic.” 
 
Pokud se Vám poštěstí a budete v ČR někdy do 
31.října, neopomeňte navštívit tuto originální a pestrou  
výstavu. Čeká na Vás 13 otázek, aby se Vám lépe            
putovalo výstavou a mohli se aktivně zapojit a co     
nejvíce dozvědět. Vybrali jsme po Vás dvě namátkou.              
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Stejně jako zahájení prvního Czech and Slovak Film 
Festival of Australia, aneb „CaSFFA“, i ukončení tohoto 
festivalu v neděli 9. června bylo spojeno s oslavou. 
Slavnostní zakončení se konalo ve foyeru krásné 
budovy RMIT Capitol Theatre, která byla hlavním 
dějištěm festivalu od 5-9 června. (Ještě před zahájením 
festivalu proběhlo několik akcí v květnu v ACMI a 
venku na Federation Square.) 
 

Festival celkem přilákal několik set lidí, kteří přišli 
shlédnout nové české a slovenské filmy jako „Ve stínu“, 
„Občanský průkaz“, „Dom“, „Modrý tygr“ a „Poupata“, a 
klasické československé filmy prezentované společně s 
Melbourne Cinémathèque jako „Slnko v sieti“ a několik 
filnů Jiřího Trnky, mimo jiné „Sen noci svatojánské“, 
„Ruka“ a „Císařův slavík“. Dalších 250 návštěvníků si v 
Galerii Domov v North Melbourne prohlédlo výstavu o 
Jiřím Trnkovi nazvanou „Jiří Trnka: Serving 
Imagination". První ročník festivalu lze nepochybně 
hodnotit jako úspěšný. 

                Foto Louise Miller 
  

Umělecká ředitelka festivalu, Cerise Howard a její tým 
budou bezpochyby příští rok zpět s dalším ročníkem 
festivalu. Cerise Howard a festivalový producent 
Brendan Black navštíví filmový festival v Karlových 
Varech, kde doufají najít řadu skvělých filmů pro 
festival 2014 v Melbourne... a možná také v Sydney! 
 

V mezidobí bude zájemcům na oficiálních webových 
stránkách a Facebooku festivalu k dispozici množství 
fotografií prvního ročníku festivalu a odkazů na články 
a podcasty o festivalu v médiích. 

 
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  

           Foto Theorn Campbell                Foto Louise Miller  
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na www.sbs.com.au/slovak o 15:00 

 

 
 

Když se řekne p ř e s t u p e k . . . (2. část) 
 
Nová budova Country Court na William Street je 
impozantní. Velké plochy skla, dřeva a betonu budí 
úctu a posilují soudní autoritu. Postavy soudců 
v černých talárech vypadají proti velkému schodišti      
a balkonovým ochozům jako malé figurky. Málem by  
se tu člověk radši přiznal i k tomu, co neudělal.  
 
Ale já si přinesla v srdci odvahu i nevinu, že šipka, na 
kterou jsem odbočovala, byla zelená, což soudce na 
magistrátu ignoroval a tedy mě odsoudil. Řekl jen – dvě 
vteřiny na červenou v křižovatce? A dodal: „Jste vinna, 
tři body a 350 dolarů“.Proto jsem se tehdy v lednu 
ihned odvolala. Měla jsem totiž v ruce obrázek, že       
na téhle křižovatce -  Warrigal Rd je kombinace světla 
a šipky a ta že byla zelená. První soudce v Moorabbinu 
celou okolnost přešel. Rovněž i můj vysvětlující dopis 
nebral v úvahu. 
 
Proto, jako člověk věřící, s částí husitské krve v těle     
a s pamětí na českou prezidentskou standartou: 
Pravda vítězí! šla jsem se osobně hájit. Bez advokáta. 
V soudní síni byla už advokátka, hájící stranu policie. 
Podala mi důležitě celý fascikl papírů vysvětlující 
zákony o dopravních světlech. Mlčela jsem a jen kývla. 
To ji překvapilo. Nepodala jsem jí na oplátku žádný 
z mých papírů či fotek. Není to povinné. Znejistěla. 
 
Do síně vstoupila starší žena v taláru s fialovým 
prýmkem – vrchní sudí. Zeptala se mě na totožnost      
a pozvala k přísedícímu stolu. Pak se dotazovala 
policejní zástupkyně. Mladá advokátka hbitě vychrlila 
komplikované dlouhověty, těžké k pochopení 
obyčejnému smrtelníkovi.Uprostřed citací byla 
přerušena hlavní sudí: „Prosím vás, vy obviňujete 
z červené šipky. Na obrázku ale tam žádná není,       
jen červené světlo. To vám neuznávám.“ 
 
Obrátila se na mě. „Máte k tomu něco?“ „Ano,“ 
odpovídám. „V příloze je můj dopis 
s vysvětlením.“Přečetla ho, pokývala hlavou a 
prohlásila: „Proti paní Sustek není pouze nedostatek 
důkazů, nemáme proti ní vůbec žádné řízení. A pro   
vás - “ obrátila se na mladou obhajující soudkyně - 

 

 
 

„příště mi sem nenoste takovéhle obžaloby, které si 
odporují.Děkuji vám“řekla, uklonila se a odešla. 
 
Já děkuji tobě, rozumná ženo, pomyslila jsem si.   
Zaplať Pán Bůh, že ještě existuje na světě zdravý 
úsudek!Nešlo tu ani tak o tři trestné body a tři stovky, 
ale o nesmyslnost obvinění.Přátelé radili, ať to radši 
vzdám a šetřím si nervy. Nevím, co by mi poradil Luba. 
Ale jistě bychom to šli spolu oslavit. Kam? No přece    
do Gypsy Barona ke Zlatým. Tam se totiž chodilo slavit 
všechno. Jen ta maličkost, že manželé Zlatí už 
nevedou svůj podnik Gypsy Baron, ale vaří pro nás 
v Sokole, působí změnu. Slavit chodíme už po mnoho 
let všechno do našeho Národního domu v North 
Melbourne. A je to tam čímdál pěknější. 
 

                          Vaše 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 

             

Česká škola Bayside                                           

 Začala opět pravidelné vyučování v hale kostela     
    St. Mathew v Cheltenham.  
    Rozvrh na červenec a srpen je                                                   
  od 14hod. – 15.30hod. v tyto dny:-                      
                         sobota 20.7. 
         sobota   3.8.                                             
         sobota 17.8.                                                     
 Po prázdninové pauze začneme znova v říjnu.                                                                                  
     Další příležitostné hodiny budou přidány                   
    podle dohody s rodiči.                                                                                                                              
      

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 



 

 
 

pátek 11. 10. 2013 
 

7:30PM 
 

Národní dům 
497 Queensberry St., North 

Melbourne 
 
 
 
 

 
 
 

sobota 15. 2. 2014 
 

7:30PM 
 

Národní dům 
497 Queensberry St., North 

Melbourne 
 

 

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 

 



Čas nám daný – osobní úvaha 
 

Kolik ho ještě máme a jak s ním nakládáme?  
Překotně, rozumně, lenivě? Stále ještě odkládáme  – 
na potom – ty neprobrané krabice po stěhování, starou 
korespondenci, spižírnu, přeplněnou zbožím s prošlým 
datem. A pak hadry...Staré i nové, malé a velké. 
Zvláště pak ty na dobu, kdy zase zhubnu nebo ještě 
neskutečnější – však se ta móda zase vrátí!! Ani si 
neuvědomujeme, že se ze čtyřicítky zhoupla padesátka 
a hele, vždyť už si teď píšu sedmičku. No ne, to to 
uteklo! Co nám vlastně uteklo? 
Na štěstí jsem včas potkala solidního muže, se kterým 
jsme v mžiku lásky plně počali dvě děcka – tedy jedno 
po druhém. Ty se nám podařilo vést úskalím dětství, 
dospívání a mládí. Jsou z nich tedy rovní lidé. Ještě mi 
oba nadělili po dvou vnoučcích. Ta radost! I manžel by 
se z nich jistě ohromně těšil. Nedočkal se  ani konce 
studia těch našich odrostenců, natož jejich svatby či 
dětí. 
Ale v ten čas nám tehdy daný dělalo se všechno pro 
zachování řádu v rodině, pro děti a obchod. Bůh 
nadělil. Jen to zdraví Lubovi nevrátil. A tak se dožil  

65 let v židli bez pohybu a bez  hlasu. Ale jeho živé oči 
mluvily a taky pilně hláskovaly co dělat a jak  zajistit naši 
budoucnost, komu říci o radu, kde najít věci. Těžko se 
věří, že jsme to dvouleté pečování zvládli, ale bylo to 
ovšem za velké pomoci známých, viď Dani, Pepi, Míro, 
Larry, Rone a další. 
A čas nám daný se od té doby zkrátil o dvacet let. Dalších 
dvacet už zbývá jen těžko. A proto: co chybí na kvantitě 
dotáhneme kvalitou, že? Jen trochu pozor. Už nám není 
ani 20 ani  50 let a zdravíčko se tenčí. Takže  v ten čas 
nám daný stihneme s mírou rozumu alespoň  několik 
dobrých chvil, hodin, měsíců, ale hlavně s velkou dávkou 
smírnosti  a klidu. To bude asi náš hlavní cíl. Šířít kolem 
sebe míň vln a smiřovat se. A to s okolím, lidmi, situací, 
řešením, zkrátka přidat to polínko  raději na záři vzájemné 
lásky a pokoje. A začneme pěkně hned u sebe. 
Takže smírčí cestou v našem výboru se vzájemným 
porozuměním a omluvou, aby se náš společný cíl dal 
správně realisovat. 
I já se omlouvám, pokud jsem někomu chtě či nechtě 
slovem ublížila. Nestačí říct, že to bylo v zájmu věci. 
Pěkné řešení bude dobrým směrem pro naši další 
budoucnost.                                       Vaše    V.Š.  

9 Úterní obědy od 13:00 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou zváni 

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 



10 
 
= 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  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Podpořte nás i na Facebooku                                            
a staňte se přáteli Sokola Melbourne.                        

Můžete zde sledovat program našich akcí,                   
stejně jako zprávy a fotky z akcí minulých. 

Děkujeme 

Program akcí Sokola                                        
do konce roku 2013 

Sobota 20. července   Zimní zábava 
Neděle 18.srpna     Vepřové hody 
Neděle 1. září      Svátek otců - oběd 
Pátek 11. října  Peter Nagy - koncert 
Sobota 19.října     Jarní zábava  
Sobota 16. listopadu   Zábava 
Nedělě 1. prosince    Mikulášská nadílka pro děti 
Sobota 7.prosince    Mikulášská zábava Studio 4 
 Neděle 15.prosince    Vánoční oběd 

 
Svatováclavská pouť  

 
  bude letos  
 

v neděli 29.září 2013 
 

 Po svátečním obědě,                                     
který se bude podávat od 12 hodin, 
bude pobožnost s modlitbami                                 
a procesím.  Kroje jsou vítány.  

  Těšíme se na vaši účast. 



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 13:00 

 
 

KAŽDÝ ČTVRTEK 
 

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti 
MARIÁŠ 12:00 

 Sobota 
20. července 

Zimní Zábava   
Večeře od 19.00 hod $20  Rezervace na tel. 0411 143 980  Cena $10 19:30 

 Neděle 
18. srpna 

Vepřové hody 
Rezervace 0411  143 980 (Věra)                                             Cena $25 13:00 

 

 

PROGRAM NA ČERVENEC / SRPEN 2013 

 

Obědy v Sokole 
 

 

      Úterý   2.7. - Vepřo-knedlo-zelo  
 

 Úterý   9.7. - Řízek s bramborovou kaší 
 

 Úterý 16.7. - Nadívané telecí, pečené brambory  
 

 Úterý 23.7. - Segedínský guláš s knedlíkem 
 

 Úterý 30.7. - Hovězí pečeně s koprovou omáčkou,  knedlík 
          
            
             + polévka a zákusek s kávou   
 
 

              každé úterý od 13:00 hodin,    všichni jsou zváni 

 Úterý   6.8. - Kuře na paprice s knedlíkem 
 

 Úterý 13.8. - Vepřo-knedlo-zelo 
 

 Úterý 20.8. - Hovězí na houbách, knedlík  
 

 Úterý 27.8. - Uzené s knedlíkem  
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Přijdte v nejlepším lyžařském 
  oděvu v barvách  
 červená - modrá – bílá 

Zimní zábava 
DJ Jirka 

 

      v sobotu 20. července 
 

     od 19.30 hod. 
 

sklenička svařáku zdarma 

  vstup      
 $10 

Rezervace Věra tel. 0411 143 980 
 

nejpozději do 18.7.13 

   Večeře  - Zelňačka s uzeninou, masové špízy  
  s bramborovou kaší a míchaným zeleninovým      
salátem, tvarohové buchty.       od 19.00 hod $20 

Vepřové  Hody 
 

 v neděli  
18. srpna 2013 
od 13.00 hodin 

 

$25 
 

REZERVACE NUTNÁ NEJPOZDĚJI  
DO 16. SRPNA 2013 

na tel.: 0411 143 980 (Věra)  
 

uzená polévka s kroupami 
vepřové, jitrnice, zelí, brambory 

štrůdl a káva 


