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 Alfons Mucha  
 

Unikátní výstava 116 plakátů Alfonse Muchy, 
kterou během třiceti let zkompletoval tenista 
Ivan Lendl, se v září rozloučila s diváky 
v Obecním domě v Praze. Během pěti měsíců  
ji shlédlo rekordních 185 677 návštěvníků, 
díky kterým se stala nejnavštěvovanější 
výstavou výtvarného umění v historii České 
republiky. Byla to jednoznačně kulturní 
událost roku.  V plném rozsahu, včetně 
posledních přírůstků, nebyla Lendlova sbírka 
doposud nikdy vystavena.  
Alfons Mucha vytvořil 119 plakátů.                              
V pražském Obecním domě jich bylo od února 
k vidění 116.  
Ke své sbírce Ivan Lendl před lety uvedl, že se 
mu ji pravděpodobně nepodaří kompletovat. 
"Chybí mi ještě tři kusy. Jeden nikdo desítky 
let neviděl, další dva jsou v muzeích v New 
Yorku a Hamburku," uvedl. 
 

Mucha je oblíbený autor. Jeho díla každoročně 
zdobí kalendáře v řadě domácností, hodnota 
jeho originálních plakátů se však odvíjí i od 
jejich mimořádné výtvarné kvality. A pak jsou 
vzácné i proto, že se jich dochovalo poměrně 
málo. 
Muchovy plakáty totiž vznikaly jako litografie, 
tiskly se pomocí kamenné matrice. A právě 
litografické kameny byly po vytisknutí                   
objednaného nákladu zbroušeny, takže nebylo 
a není možné dotisknout další kusy. 
Plakáty, které Mucha vytvořil pro herečku  

Sarah Bernhardtovou, nebo luxusní značky lihovin, byly už ve své době ceněné a prodávaly se jako 
umělecké artefakty, ovšem za směšné ceny oproti dnešku. Primárně však přece jen sloužily                                   
k propagaci. A tím se samozřejmě většina z nich zničila, takže sto let staré originály, jsou-li, nabývají      
o to víc na ceně.  
Po nutném restaurování všech exponátů se sbírka plakátů vydá do zahraničí. 
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Valná  hromada Sokola Melbourne Inc. se  bude  konat  
v neděli  3.listopadu 2013 od 11.00 hodin v Národním 
domě – 497 Queensberry St, North Melbourne.    
  
Po schůzi ve 12.30 hodin se bude podávat oběd - 
guláš s chlebem + pivo - vše za $10.    
     
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 odbrženy sekretářkou Martinou Červenkovou 
nejpozději 20. října 2013. Kandidovat do výboru mohou 
pouze ti, kteří mají zaplacené příspěvky na rok  
2013-2014. 
 

 

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 

 

 
 
 
 

 
Proxy formuláře musí být obdrženy sekretářkou SMI 
nejpozději do 11.00 hodin 2.listopadu 2013. 
 
Pokud máte zájem o korespondenční  hlasování, 
musíte si o hlasovací lístek požádat písemně. 
Formuláře budou rozeslány po uzavření nominací  
na pozice do výboru a to nejpožději 7 dní před datem 
konání valné hromady. Vyplněné hlasovací lístky musí 
být doručeny nejpozději do 11.00 hodin 2.listopadu 
2013 a to v uzavřené obálce od každého člena zvlášť. 
Obálky s korespondečními hlasy budou otevřeny pouze 
sčitatelem hlasů, ve chvíli kdy bude probíhat volba 
členů nového výboru.  
Dále bychom chtěli upozornit, že valná hromada  
je pouze pro současné finanční členy. 
  
Těšíme se na Vaši hojnou účast. 
  
Výbor SMI 
  
 

 

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 

Červený Kříž hledá: 
 
                 Jaroslav RASKA 
                           Narozen: 18.10.1934 
 

Poslední známá adresa: 
22 Redvers Street, Surrey Hills, Vic 3127 

 
         Australian Red Cross tel. 8327 7883  
                            (case no. 80277) 

 

Oznámení valné hromady Sokola Melbourne Inc.  
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Vzpomínky na VLÁĎU  TRPÁKA 
Rodáka z Tábora 

 

Pamatujeme si Vláďu hlavně z našich velkých 
šumavských oslav, kdy po odchodu Jardy Křepčíka 
zdatně připravoval, krájel a vydával stovky obědů.  
Rád docházel o sobotách, donesl čerstvé housky, 
nářez, víno. Bude nám chybět pro jeho kamarádskou 
povahu, ale hlavně bude scházet jeho ženě Ivance   
a synovi Martinovi. 
Rád pro ně vaříval a vylepšoval jejich pěkný dům. 
Chystali se s Ivankou užít si společně  zasloužený   
čas důchodu cestováním kolem Austrálie. Tyto plány 
už Bohužel nemohou uskutečnit. 
 

Rodina Trpákova děkuje srdečně všem za jejich 
podporu, květinové dary, pomoc při přípravě pohřbu  
i osobní duševní posilu.                                          V.Š. 

 

  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VodaFest - České a slovenské združenie ďakuje  
za podporu v uplynulom roku a pozýva všetkých 

členov a záujemcov o členstvo na svoju  
výročnú schôdzu.  

Tá sa uskutoční dňa 
6. októbra 2013 o 10 am v reštaurácii  

Heart of Europe, 11 Johnston St, Collingwood. 
Prosíme členov, aby si obnovili členstvo na 

nasledujúci rok. Odmenou im bude, okrem iného, 
oficiálne tričko VodaFest. Vážení nečlenovia, zvážte 

podporu našich komunitných podujatí a prvého 
českého a slovenského festivalu v Melbourne.                 

Stať sa členom združenia je možné kedykoľvek pred 
začiatkom výročnej schôdze, ako aj priamo na mieste. 

 
POZVÁNKA 

 
Vážení krajané, 

 

Ve dnech 3. – 5. listopadu 2013 navštíví Melbourne 
představitel Ministersva zahraničních věcí ČR                    

pan Stanislav Kázecký, zmocněnec pro krajanské 
záležitosti. Rádi bychom Vás pozvali na přátelské 
posezení a diskusi v české a slovenské restauraci                

Heart of Europe, dříve Koliba, které se koná                     
v neděli 3. listopadu od 17 hodin.  

 
Prosíme o potvrzení účasti                                                                

na tel.čísle 0413 032 366 – Zuzana. 
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a pak jednu, která je Vám něčím blízká – melodií, 
textem nebo zážitky. Určitě hned děti poznají, kterou 
jste zpívali s větším zapálením a prožitkem, a tu si 
vyberou i ony.  
 

Ještě stále můžete zapsat děti na příští školní rok a 
dokonce se můžete připojit hned. Přijďte se mezi nás 
podívat. V naší škole vznikají nová přátelství a ta 
existující se utužují. Děti si odnášejí spoustu krásných 
zážitků, sbližují se s kulturou a zvyky svých rodičů a 
prarodičů.  
Jazyk se člověk může naučit poměrně rychle, ale 
zdokonalování slovní zásoby a porozumění idiomům, 
příslovím, humoru a kultuře národa je proces 
dlouhodobý, stále se učíme něčemu novému. Děti se 
učí mnohem více než druhý jazyk, jde zde o celkové 
obohacení, a to všech zúčastněných.  
 

Děkujeme Ministerstvu zahraničních věcí ČR a 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kteří ve 
spolupráci s Domem zahraničních služeb do naší 
komunity v roce 2014 vyšlou učitele češtiny z ČR. 
Především bych ale chtěla poděkovat Vám, rodičům  
za Vaši důvěru. Bez Vás a Vašich dětí by škola 
neexistovala. Váš zájem a pokroky dětí nás velmi těší  
a jsou nám zároveň odměnou za hodiny a hodiny 
práce, které do naší školy vkládáme. 
Společnými silami dosáhneme společného cíle. 
Naše děti budou mluvit česky. 
Těšíme se na Vás. 
Zuzana Vasitch, za Českou školu Melbourne 
 

Kterou knížku si dnes děti vyberete?  

 

Pro děti a rodiče 
Září je měsíc školáků 
 
 
 

Také v České škole Melbourne byl tento měsíc 
významný pro školáky. Proběhl den otevřených dveří  
a zápis na školní rok 2014. Jak se říká, přijeli děti a 
rodiče z blízka i z dáli - dokonce k nám zavítala i paní 
ředitelka České školy Perth Jitka Smith.  
Na Zpívání a předškolní výuku se přišly podívat nové 
rodiny a s nadšením zapsaly své ratolesti do České 
školy Melbourne. Vždyť už čtvrtým rokem vylepšujeme 
náš úspěšný interakční program. Počty dětí rostou a 
můžeme se chlubit tím, že od nás odcházejí pouze ty 
rodiny, které na děti nemluví česky, a pak ty, které se 
stěhují do České republiky. A proto nikdy nenahrazujte 
česká slova anglickými. Děti Vám rozumí, a když ne, 
tak brzy porozumí.  
„Děti jsou vlastně geniálními lingvisty. Do řeči, do 
jazyka se dostávají v nejranějším věku, v průběhu 
několika málo let. Podobný intelektuální výkon 
v dalších letech již nikdy nezopakují, nezvládnou. 
Oceňujme to a podporujme ochotou k rozhovorům, 
k povídání, klábosení, trpělivému odpovídání na 
nekončící proud otázek, zpěvem písniček,  
opakováním říkanek i četbou oblíbených pohádek. 
Važme si dětských otázek. Jsou projevem důvěry 
v naše schopnosti....“ (z knihy Mařenko, řekni Ř –  
Aby to dětem dobře mluvilo. Naleznete v naší  
školní knihovně.) 
„....Zásadně bychom neměli zapomínat na emoce, cit. 
Emoce jsou skutečně palivem našeho vývoje. Hodně 
slovních spojení, frází, idiomů (ustálených spojení 
v češtině např. nebýt ve své kůži) můžeme načerpat 
z písniček, říkanek, dětských her....“,  proto zpívejte, 
dramatizujte pohádky a různé situace a nebojte se 
přehánět. Vždyť to je také hlavním cílem České školy 
Melbourne. Motivujeme děti i rodiče a dodáváme 
Vám nové nápady. Vytváříme celoročně české 
prostředí, kde čeština ožívá a pro děti dostává  
nový smysl, začíná existovat za hranicemi 
domácího prostředí.  
Zkuste si takový test. Zazpívejte dítěti tři písničky. 
Jednu, kterou jen tak znáte, druhou, která se Vám líbí,  

 

Česká škola Melbourne zve děti od 5 let 
na výtvarný workshop na téma  

 

Rodinné zemědělství aneb naše zahrádka a pole, 
který se koná  

 

v neděli 6. října 2013 od 14 do 17 hod. 
(511 Queensberry St, North Melbourne) 

 

               Účast nutno rezervovat  
               na tel.:  0413 032 366. 

                  Cena $15 na dítě,                    
               zahrnuje materiály. 

 
Dětská knihovna České školy Melbourne 

je otevřena i pro veřejnost 
 

vždy v době konání sobotní a nedělní výuky 
v Národním domě – 497 Queensberry St, Nth Melb. 
Možno si vypůjčit: dětské knihy, časopisy, učebnice,  

 DVD, CD a literaturu pro rodiče. 
 

        Info: Zuzana Vasitch                                                                                                    
      tel.: 0413 032 366                                   
 e-mail: zual@optusnet.com.au                                      



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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755 

Není tedy těžké uhádnout, že mé čtyři dny v Melbourne 
byly plné povídání o našich školách. V sobotu jsem se 
zúčastnila Dne otevřených dveří i celé výuky. 
S nadšením jsem se podívala na program zpívání pro 
rodiče s dětmi, který bych ráda zavedla i na naší škole. 
Zuzaniny dramatizační nápady dětských písniček jsou 
obdivuhodné! Pak jsem se přesunula do krásných 
prostorů galerie a sledovala výuku čtenářů. Žasla jsem, 
jak těžké texty byly děti schopné číst! Sezení u stolu 
nad učebnicí bylo pravidelně přerušované akčními a 
pohybovými říkadly a písničkami, takže se děti neměly 
čas nudit. A z plných plic si užily i relaxačního konce 
hodiny. Ze školy odcházely veselé a spokojené. 
Zpátky do Perthu jsem odlétala nabitá energií i nápady, 
které hned v sobotu využiji v naší škole - děti, těšte se! 
Doufám, že naše společná spolupráce bude mít hodně 
dlouhého trvání. 

Jitka Smith 
ředitelka České školy Perth   

Česká škola Perth zahájila výuku v říjnu 2009 a 
současně je do ní zapsáno 30 dětí. Výuka pro děti od 
tří let se koná každou školní sobotu. Našim nejstarším 
žákům je devět let. Stejně tak jako škola v Melbourne, 
vedeme konkurenční boj se sobotními sporty. 
Vyučujeme ve třídách základní školy a děti jsou 
rozdělené do třech tříd – třídy předškolní, třídy čtenářů 
začátečníků a čtenářů pokročilých. Čtení se vyučuje 
genetickou metodou. Pravidelná výuka je doplněna  
o celodenní tematicky zaměřené dílny a workshopy – 
nápad inspirovaný Českou školou Melbourne. 

 
Návštěva z Perthu 

 
Návštěvu České školy Melbourne jsem si plánovala od 
loňského roku, kdy jsem se Zuzanou Vasitch osobně 
potkala na 1. Setkání českých a slovenských škol 
v Sydney. O sobě jsme ale věděly již dávno před tímto 
setkáním. Ihned po prvních kontaktech jsme si padly  
do noty, protože nás spojovalo vzájemné zapálení a 
nadšení v budování a vedení našich českých škol. 
Láska k mateřskému jazyku, našim tradicím, zemi i 
tvorbě nás motivuje k touze ji předat dál. Chceme, aby 
naše školy byly přátelskými vzdělávacími institucemi, 
do kterých se děti těší a v nich se učí poznávat a 
objevovat český jazyk a vše, co k němu patří. 
 
Stejně tak jako naše nadšení nás spojují i podobné 
problémy a překážky, které musíme zdolávat. Je skvělé 
vědět, že na druhé straně Austrálie je někdo, s kým se 
o ně mohu podělit a často je i vyřešit. Mnohem častěji 
než o problémy se však dělíme o nápady a zkušenosti. 
To vzájemně obohacuje nás i naši výuku, školní 
materiály, vybavení knihovny i celkově vedení školy. 
Naše spolupráce nás letos dovedla i k nápadu požádat 
českou vládu o vyslání učitele českého jazyka do 
našich škol. Nápad je to unikátní, protože se o učitele 
podělíme, přestože naše školy jsou od sebe vzdálené 
3,500 kilometrů! Se Zuzanou se už těšíme na jeho 
návštěvu a doufáme, že to bude pro naše žáky                       
a rodiče velkým přínosem. 

 
 
 
 

 

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 

 

Czech and Slovak Playgroup 
Česká a slovenská playgroup 

se schází každé pondělí 
  9.30 - 11.30 hod. 

na adrese 2 Kelvin Street 
Alphington. 

 

více informací  
Lucka Skaife 0433 259 644  

Lucka_z@hotmail.com 
Najdete nás na Facebooku 

Školačky z České školy Melbourne s paní učitelkou z Perthu Program Zpívání - hrajeme hry  - “Chodí pešek okolo“  
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Den otců v Národním domě 
 

Letošní nedělní oběd v Národním domě na počest 
všech otců s tradiční hrachovkou a uzeným s 
knedlíkem byl zpestřen vystoupením českých 
gymnazistů z Ústí nad Orlicí. Jejich představení 
“Večerníček”, součást turné “Hello Australia!”, které 
v Sokole prezentovali ve spolupráci s Ringwood 
Secondary College, mělo velký úspěch. Více než 20 
večerníčků smeklo svou čepici, poté roztančili barvy 
české vlajky a vtipně nás zasvětili do historie ČR. 
Podali informace o svém gymnáziu, tancem a zpěvem 
za doprovodu piana, houslí a flétny nám předvedli to 
nejdůležitější z českých tradic. Velký potlesk sklidila 
zimní scénka, létaly sněhové koule, českou rodinku 
přišel navštívit Mikuláš s andělem a čertem a za zpěvu 
vánočních koled Ježíšek nadělil dárky. Nechyběla 
velikonoční mrskačka s pomlázkami a kraslicemi. 
Pobavila nás scénka z typické české hospůdky, kde 
šest mladíků u pivečka sledovalo hokejový zápas. Celé 
vystoupení bylo velmi dobře připravené, včetně 
promítání na plátno, vskutku vtipné a propracované. 
Škoda jen, že čas na setkání se studenty při 
společném občerstvení tak rychle utekl. Doufáme, že 
se jim v Melbourne na jejich dvoutýdenním výměnném 
pobytu v Ringwood Secondary College líbilo. 
Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří 
pomohli s obědem, přípravou sálu a úklidem.  

 

Děkujeme všem krajanům, kteří přispěli k tomuto 
vydařenému odpoledni a vytvoření příjemné atmosféry 
a všem, kteří přispěli dorty a zákusky na společný stůl, 
obzvláště Drahuš Žídkové za dorty a květinovou 
výzdobu. Děkujeme Tondo, Romane, Jirko, Silvio, 
Michale a Zuzano. 
Věra Zlatý, za výbor Sokola Melbourne 

 
Návštěva Sokola Melbourne 

 
V neděli 1. září jsme sehráli naše první představení 
“Večerníček” pro české krajany, žijící v Austrálii. Vše se 
odehrálo v Národním domě Sokol Melbourne. 
Asi 30 krajanů se přišlo podívat na naše vystoupení a 
popovídat si o tom, jak a kdy odešli z Československa. 
Určitě zajímavé setkání i s 80letými lidmi; bylo až 
dojemné poslouchat jejich vzpomínky na putování do 
Austrálie po roce 1948. Ale přišli i mladí a děti z České 
školy Melbourne. Po našem energickém vystoupení 
jsme si povídali u společného občerstvení a s dětmi 
vyráběli papírové čepice českého večerníčka.  
 

Potom jsme odjeli na večeři do česko-slovenské 
restaurace Heart of Europe, kde bylo připraveno české 
jídlo jako knedlo, vepřo, zelo, guláš nebo vepřový řízek, 
ovšem s hranolkama. 
 

Lenka Janyšová, Petr Borovička, Pokorná Dana  
a ostatní studenti z Gymnázia Ústí nad Orlicí 

 
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  

Večerníčci z gymnázia Ústí nad Orlicí a České školy Melbourne Obecenstvo se zaujetím sleduje představení Večerníček 



7 Vysielania v slovenskom jazyku su každý piatok 
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Ze zpráv ČTK  
Strany navrhují změnu ústavy,  
chtějí omezit pravomoci prezidenta. 

V rekordní rychlosti vznikl návrh, jak hlavě státu vzít 
některé pravomoci. Prezident by po navrhovaných 
změnách neobsazoval radu ČNB bez Senátu, nesměl 
by otálet se jmenováním ministrů a především by byl 
odvolatelný.  
MF DNES získala od bývalého poslance Stanislava 
Polčáka návrh novely ústavy, který má omezit                       
a zpřesnit pravomoci prezidenta. 
Politici o něm mluvili už během léta a návrh vznikl 
rekordně rychle. První pokus pověřit budoucího 
premiéra sestavením vlády by sice zůstal prezidentovi, 
ale druhou volbu už by měla většina ve Sněmovně                 
a o pověřeném premiérovi by se hlasovalo jako                       
o zákoně. V návrhu je též možnost odvolat prezidenta, 
pokud poruší ústavu. Novela obsahuje i změnu 
podmínek pro přímou volbu. Prezidentský kandidát by 
už nepotřeboval 50 tisíc podpisů, ale jen osm tisíc, 
ovšem ověřených.                                                                
Ke změně ústavy je potřeba 120 poslanců. 
 

Zeman je lepším prezidentem než Klaus, věří víc 
než polovina Čechů. Důvěra v prezidenta Miloše 
Zemana od jeho březnového nástupu do úřadu mírně 
vzrostla. Více než polovina respondentů ho považuje 
za lepšího prezidenta než Václava Klause. Vyplývá to  
z nového průzkumu agentury STEM. Těsně před jeho 
inaugurací Zemanovi věřila polovina českých občanů. 
Nyní je půl roku prezidentem a důvěra v něj vzrostla  
na 53 %. Více než polovina lidí, konkrétně 56 %, pak 
Zemana považuje za lepšího prezidenta než jeho 
předchůdce Václava Klause. Téměř polovina 
dotázaných soudí, že Zeman podstatnou měrou 
přispěje k vážnosti úřadu prezidenta. 
 

Životní úroveň v Česku slábne, loni byla pětinu pod 
průměrem EU. Životní úroveň České republiky se od 
roku 2010 vzdaluje průměrné úrovni Evropské unie. 
Ukazatel od roku 2009 klesá nebo stagnuje a loni bylo  

 

Česko na 79 procentech průměru celé Evropské unie.  
V žebříčku evropských zemí tak Česko loni skončilo 
měřeno paritou kupní síly na 20. místě a v pořadí 
samotné EU na 17. místě. I tak je na tom Česká 
republika lépe než řada okolních zemí. Sousední 
Rakousko je na 131 procentech průměru EU. Vůbec 
nejlépe se daří Lucembursku, které je na 272 
procentech úrovně EU a nejhůře je na tom z evropské 
sedmadvacítky Bulharsko, jehož životní úroveň 
dosahuje 47 procent průměru EU. 
 

Do voleb jde dvacet čtyři stran, 17 z nich má 
kandidátky ve všech krajích. Je jich o tři méně než  
při volbách v roce 2010. Kandidátky ve všech krajích 
sestaví sedmnáct uskupení. Nejvíc stran se účastní 
voleb v Praze a Středočeském kraji.  
Ve všech volebních obvodech kandidují následující 
strany: ČSSD, KSČM, ODS, TOP09, KDU-ČSL, 
Strana zelených, SPOZ, Svobodní, Česká pirátská 
strana, DSSS, Strana soukromníků ČR, LEV 21, 
Změna, Úsvit přímé demokracie, ANO 2011, volební 
blok Hlavu vzhůru, Suverenita - strana zdravého 
rozumu. 
V celkem 11 krajích kandiduje Koruna Česká, v devíti 
strana Aktiv nezávislých občanů.  
Jen ve Středočeském a Libereckém kraji kandiduje 
Romská demokratická strana, pouze v Praze strany 
Volte Pravý Blok www.cibulka.net a OBČANÉ 2011,             
v Pardubickém kraji se o hlasy uchází Klub 
angažovaných nestraníků a jen ve Středočeském  
se k volbám přihlásilo uskupení s názvem  Volební 
principy prázdných a blokovaných židlí (mandátů).  
 

Volby se konají 25. a 26. října.                                *** 

 

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 

 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 



 

měsících, je většina kamenných valů odklizena díky 
pomoci vojáků, hlavní výmoly a protluky na silnici jsou 
zavezeny.  
 

Jen chataři dosud pilně čistí, natírají, spravují či vyměňují 
poškozené části dveří, oken, postelí a polic. Písek se 
stále ještě vrací na podlahy mezerami i zvenčí.  
 

Země sice zarůstá milosrdně bujným travnatým 
porostem, ale ten kryje nevítaný říční písek naplavený na 
louky. Divočáci se neodbytně podrývají na zahrádky, kde 
teď zase žije množství žížal, larev a hmyzu ve šťavnatých 
kořenech a nabobtnalých hlízách vegetace.  
 

Příroda se zase tváří nevinně i mírný vánek, šumění 
zelených strání, jemný hukot říčního jezu a občasný 
popěvek ptactva. Idyla…Ano, až na ty hromady 
zničených prken, židlí a lavic, nachystaných na vatře 
k podzimnímu spálení. Až na ty plné popelnice hadrů a 
papíru, nasáklého bahnitou vodou. A na prázdnou 
peněženku po vydání za malbu, nový nábytek, oblečení, 
dezinfekci, ploty, elektrické spotřebiče a bůhví kolik 
nutných maličkostí, které voda zničila.  

 

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 

 

Když se řekne VODA 
 

Je devátého září. V noci se ukázal blesk a ozval hrom. 
Olovnaté nebe seslalo opět do našeho údolí hrůzu 
kalných vod. Tentokrát jsme ale vyvázli jen 
s rozvodněnou Kocábou.  
 

V červnu bylo hůř.  
 

Proudy ze skal a strání zavalily jinak mírnou říčku, která 
se za tři dny dešťů změnila v řádící proud. Hnala nejen 
kusy nábytku z chat, dřeva, haluze a urvané břehy. 
Hrnula i val mohutných kamenů s oblázky, aby tarasila 
místy i přes metr vysoké hráze. Ty pak pomáhaly jako 
odrazový můstek dalšímu zkázonosnému dílu  - a proud 
sílil. Po celý týden se držela řeka v šíři celého údolí. 
Proudila, zanášela, rozbahnila zem, trhala břehy. Když 
voda opadla a odhalila zkázu, bylo to k pláči.  
 

Údolní chataři hleděli bezradně na pobořené ploty. 
Zdemolovaný nábytek, vrstvy bahna na podlaze, 
promáčené stěny a hory kamenného nánosu. Těžko se 
začínalo, ale lidská vůle je ohromná. Dnes, po třech  

         
 

 

                         pátek 11. 10. 2013 
 
 

                        7:30PM 
 

                        Národní dům 
                          497 Queensberry St.,    

                        North Melbourne 
 



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

 
 

Cením všechny ty nezdolné duše, které znovu našly 
optimismus, lidi blízké i neznámé, kteří zvedli hlavu, 
milují naše údolí pod skalami a kteří se do toho prostě 
dali, aby nám ty naše chaty poskytly zase pohodu pro 
volné dny a chvíle.  
 

Proto Vám všem upřímně a srdečně: Děkujeme.  
 

Vlasta Šustková 
 

 
 
 

 

 

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 

             
  Česká škola Bayside                                        

Pravidelné vyučování se koná v hale kostela       
       St. Mathew v Cheltenham, 
        každou druhou sobotu                                                   
               od 14hod. – 15.30hod.   
 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 

 

 

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 
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené 

k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě 

 
 
 

9791 5500  

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

  ENGINES 
 

 PANELS 
 

 MECHNICAL PARTS 
 

 FREE FAST DELIVERY 
 

 CHECK OUR SERVICE &  PRICES 
  

 Member of 
       MELBOURNE HOT LINE 

85-87 ORDISH RD, DANDENONG 3175  

 

 

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 

 

Program akcí Sokola                                        
do konce roku 2013 

 

Sobota 16.listopadu    Zábava 
 

Nedělě   1.prosince    Mikulášská nadílka pro děti 
 

Sobota   7.prosince    Mikulášská zábava Studio 4 
 

 Neděle 15.prosince    Vánoční oběd 

 

 



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  

 

 

PROGRAM NA ŘÍJEN 2013 

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

 

Obědy v Sokole 
 

                  Úterý   7.10.   -   Uzené, knedlík, zelí  
 

          Úterý   8.10.   -   Hovězí na houbách, knedlík  
 

          Úterý 15.10.   -   Kuře na paprice s knedlíkem 
 

        Úterý 22.10.   -   Vepřo-knedlo-zelo          

          Úterý 29.10.   -   ZAVŘENO             

          Úterý   5.11.   -   ZAVŘENO 
   
                 + polévka a zákusek s kávou   
 

                            od 13:00 hodin,    všichni jsou zváni 

 
 

KAŽDÉ ÚTERÝ 
 

OBĚDY                      
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně                            Cena $20 13:00 

 
 

KAŽDÝ ČTVRTEK 
 

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti 
MARIÁŠ 12:00 

 Pátek 
11. října 

Peter Nagy - koncert  
www.trybooking.com/DAKL                                                   Cena $35 19:30 

 Sobota 
19. října 

Jarní zábava - Studio 4  
Večeře od 19.00 hod. $20  Rezervace mob. 0411 143 980    Cena $10 19:30 
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