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 Josef Mysliveček  (1737 Praha – 1781 Řím) 
Il divino Boemo – Božský Čech, jak Josefa Myslivečka pojmenoval 
Jakub Arbes, je vedle J. V. Stamice nebo J. J. Ryby další významný 
představitel českého hudebního klasicismu a možná 
nejvýraznější český  skladatel 18. století. Dětství strávil                            
v Sovových mlýnech na Kampě a na Novotného lávce, kde jeho 
otec  vlastnil mlýn, ale místo mlynářské čepičky byl častěji vídán 
s houslemi a brzy se začal věnovat pouze hudbě. Už v 60. létech 
napsal několik sinfonií, které oslovily hraběte Vincence 
Valdštejna, jenž se stal jeho podporovatelem. Přátelský vztah 
udržoval Mysliveček také s mnichy z oseckého a břevnovského 
kláštera, kteří mu též přispěli na vysněnou cestu do Itálie. 
Studovat operu v kolébce jejího založení bylo v té době velikým 
požehnáním a Josef Mysliveček dokázal tuto příležitost proměnit, 
když v roce 1763 odcestoval. 
 

Studoval postupně v Benátkách, Florencii a Parmě, a i když se 
neví přesně, kdy napsal svou první operu, je jisté, že během prvních prvních dvou let si v Itálii získal 
věhlas pod přezdívkou Il Boemo (Čech). V Itálii úspěšně komponoval a realizoval svá díla. Za zlaté 
období jeho tvorby je považováno rozmězí let 1767–1777, jež odstartovalo představení 
opery Bellerofonte a gratulační Kantáty v divadle v San Carlu. Po smrti matky se Josef po delší době 
opět vrátil do Čech, kde se začaly uvádět jeho italské opery. I přes jeho nesporné úspěchy na 
divadelních prknech se podobně jako jeho současník Mozart, se kterým se v roce 1770 seznámil, 
neustále potýkal s půjčkami a dluhy. Myslivečkovi ale také možná vděčíme za to, že měl Wolfgang 
Amadeus k Praze tak vřelý vztah a rád se sem vracel, i když se s Myslivečkem později rozešel.   
 

V té době už se u Myslivečka objevují zmínky o jeho venerické chorobě. Některé prameny uvádějí, že 
přišel o nos důsledkem úrazu v kočáru a následné infekce – skutečnost byla ale mnohem prozaičtější 
a jmenovala se syfilis. To byla nejpravděpodobnější příčina toho, proč přišel o nos, i když dnes lékaři 
připouštějí i jiné možné choroby. Stále však úspěšně v Itálii komponoval a do Prahy posílal svá 
velikonoční oratoria. V době svého pobytu v sanatoriu například vytvořil oratorium Isacco, figura del 
Redentore (1776), leckterými odborníky považované za vrchol jeho díla. Ke konci jeho života se 
ozývají kritické hlasy k jeho tvorbě (nejvíce asi k opeře Armida). Zcela jistě víme, že zemřel v Římě 
obklopený dluhy místo přátel. Řada děl nebyla za jeho života v Praze vůbec uvedena, některé klenoty 
teprve čekají na své objevení a rukopisy jsou je roztroušené v rukách soukromých majitelů po celém 
světě. Jeho dílo obsahuje 28 oper (např. Hypermestra, Demetrius, Olympiade), 50 sinfonií, 8 oratorií 
(např. Passio Jesu Christi, Abraham a Izák), kantáty, na 50 sinfonií, 29 předeher, 16 koncertů a přes 
130 instrumentálních skladeb. Inspiroval též několik českých spisovatelů (Arbes, Rais, Kožík), jenž 
jeho osudy ztvárnili ve svém díle.                             Year of  Czech Music 2014 - Czech Composers                                                             
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From the Committee 
 

HELLO!! 
 

We have had a few busy weeks, 2 concerts and                    
a mask ball. All those that attended had a wonderful 
time by the feedback that has been given back to the 
committee. All committee members have been working 
hard. Vlasta, Sharon and Tonda made delicious meals 
for the Mask Ball. 
 

The air conditioning worked well for the concerts and  
all other functions. THANK YOU TO MEMBERS that 
helped out with contributions towards this big expense. 
(We still need to purchase some new filters.) 
The ceiling downstairs is damaged by a leak from the 
kitchen, Vlasta and Michael are trying to sort this out, 
as we cannot change light bulbs in this area. It is very 
wet when the kitchen sinks are in use, hopefully there 
will be an easy solution. Any members that can help 
would be greatly appreciated. 
Our next function is CZECH TRIVIA SAT 17 MAY. 
Please try and organize a table with family and friends 
it will be an educational evening for ALL TO LEARN 
some interesting facts about the Czech Republic. 
ALL QUESTIONS WILL BE IN POWER POINT                
PRESENTION, IN BOTH ENGLISH AND CZECH. 

 

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 

 

The format of this evening is 10 genres, eg 
ART, HISTORY, GEOGRAPHY, MUSIC, CULTURE, 
FAMOUS LANDMARKS, FOOD, CUSTOMS,                    
LANGUAGE, OPERA etc. 
Our visiting Czech teacher Eliška with helpers (please 
contact her if you can help) will be writing questions. 

It is a fund raiser for Sokol building improvements,             
the cost for evening $10, bring your own snacks for 
table and buy drinks at the bar. 
THE FORMAT is 8 people per table with a captain    
responsible for filling in answer card, about 5             
questions on each genre . 
It is meant to be a multicultural evening so that                 
family, friends and work colleagues can learn about 
Czech Republic. We wish to promote our club and            
encourage all to USE IT. 
Please try to organize a table for the evening.                     
We encourage non Czech speaking people to learn 
about Czech Republic. 
PLEASE bookings directed to Vera 
Mobile 0411143980, verazlaty@gmail.com 
 

Thanking you 
Vera Zlaty 
President, SMI 
 
Finanční zpráva Sokola 
 
K 28. únoru 2014 bylo na kontě našeho účtu v kreditu 
14.472,68 dolarů. Celkové vydání za měsíc únor bylo 
6.787,78 dolarů. Větší položky byly za městské 
poplatky 1.516,- dolarů (2. čtvrtletí) a částečné 
zaplacení klimatizace činilo 2.000,- dolarů (zbývá              
ještě doplatit 650,- dolarů v příštím měsíci). Celkový 
příjem za měsíc únor činil 4.839,90 dolarů. Celkem              
bylo sebráno 745,- dolarů jako dary členů a příznivců                
a 319,- dolarů jako příjem 
z reklamy. Děkujeme za dary             
od těchto členů: p. Košňar,                       
pí. L. Kinda, p. M. Tobiáš,                      
p. J. Šwenger, p. Z. Mašina. 
 
Vlasta Šustek 
Treasurer, SMI 

 

Do you want to learn Czech? 
 

Beginners -  Adult Lessons 
every Thursday 7 – 9 pm in Nth Melb. 

at the Gallery, 511 Queensberry St 

Intermediate & Advanced courses offered 

Info: Zuzana Vasitch, tel.:  0413 032 366 

zuzana@czechschool.org.au 
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Dear friends, 
 

Recently I had the pleasure to see two very outstanding 
performances at the SOKOL HOUSE. It came as a big 
surprise that very few members of Czech community 
came to see both these great events.. 
FIRST was a gipsy music, than was not only great,                
but nearly brought the house down... just fantastic. 
Second concert was the UZUNSTEIN CHAMBER 
ROCHESTRA from Sydney. It was truly very uplifting 
and again - great performance... Both concerts where 
performed to nearly packed house. 
Just a bit of a shame, that there weren’t more Czech 
people to see these works. 
 
BIG THANKS TO SOKOL COMMITTEE FOR                    
ORGANISING THESE GREAT CONCERTS. 
 

Jiřina Bartoňková 

 

  

You‘ll have access to all functions,  

photos and news, current & past.         

www.facebook.com/sokol.melbourne                        

 
Slovenské mše svaté v A‘Beckett St, Kew 
se budou sloužit od února vždy poslední 

neděli v měsíci. 
 

 

 15.4.2014  
Sváteční předvelikonoční oběd 

Svíčková na smetaně s knedlíkem  
(včetně polévky a desertu) 

 

Special Easter Lunch 
Sauerbraten roast beef, dumplings  

(soup and dessert included)  
 

For bookings please call 0408 088 167  
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hru na flétničky a výuku pro předškoláky. S maminkami 
a jejich dětmi se setkávám i ve 2 českých klubovnách 
pro maminky s dětmi, kde si společně zpíváme, učíme 
se říkanky, tvoříme nebo si čteme. Pokud byste se               
k nám rádi přidali, kontaktujte prosím Martinu nebo 
Lucku (inzerát najdete v dolní části další stránky).  
 

V Sokole se setkávám s krajany během úterních 
obědů, které se konají jednou za 14 dní, a musím říct, 
že nám vyváří náramně. Ve spolupráci s vedením 
Sokola také připravuji Trivia Night, na kterou se můžete 
těšit 17. května. Otázky budou z 10 různých kategorií              
a budou se týkat výhradně České republiky i jejích 
minulých podob. Kdo rád přemýšlí, ať se neváhá                 
přihlásit, neboť není nadto trochu potrápit své mozkové 
závity a třeba se i něco nového dozvědět. V Národním 
domě je také rozsáhlá knihovna, ale už dlouhou dobu 
nemá knihovníka. Proto jsme se s vedením Sokola 
domluvili, že by bylo pěkné knihovnu znovu probudit              
k životu a prostředí, kde se lidé setkávají, opět zútulnit. 
Nebude to hned, ale jistě se to podaří. 
 
Děkuji všem za vřelé přijetí a na shledanou při nějaké 
další příjemné společenské události. 
Eliška Kyršová 

Sobotní škola s kytarou  

 

 

Pro děti a rodiče 

 
  Z kalendáře české učitelky Elišky 

 

Přijela jsem do Melbourne na půl roku díky Programu 
podpory českého kulturního dědictví v zahraničí                
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.                 
V rámci svého vyslání spolupracuji s Českou školou 
Melbourne, dále s vedením Sokola a organizuji aktivity 
pro krajany. V Melbourne jsem už něco málo přes 
měsíc a půl, ale stále se postupně seznamuji.  
 

Začátkem března se uskutečnila první beseda, které                  
se zúčastnilo 7 lidí. Obyvatelé nedalekého Domova                   
a jejich přátelé si mohli prověřit své znalosti                       
současných pražských poměrů a zasoutěžit si                        
v týmech. Cena pravé svíčkové v hlavním městě a také 
poměr měsíční příjem na osobu a výdaje za bydlení 
byla pro většinu velkým překvapením. Besedu jsme 
nakonec uzavřeli dokumentem Mizející Praha                         
o proměnách české metropole.  
 

S většinou českých rodičů jsem se seznámila už                
během sobotní školní výuky,   kde vedu hlavně zpívání,   

Program Zpívání s Eliškou na pondělní playgroup  
 

 

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: zuzana@czechschool.org.au 

 

Česká škola Melbourne zve děti od 5 let  
na prázdninové workshopy: 

 
Hudební   – 10.dubna, 10 – 12.30 hod. 

Tématický Pošta  – 10.dubna, 13 – 15 hod. 
Velikonoční  – 15.dubna, 10 – 13 hod. 

Rezervace nutná: Zuzana  0413 032 366 
 

         zuzana@czechschool.org.au 
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    Česká škola Bayside                                        

  Pravidelné vyučování se koná v hale kostela      
            St. Mathew v Cheltenham, 
                    každou druhou sobotu  

(v dubnu 12.4. a 26.4.)                                              
  od 14hod. – 15.30hod.   

              Další příležitostné hodiny budou přidány       
                       podle dohody s rodiči.                                                                                                                                                  
      

Výuka českého jazyka pro dospělé                  
Ve Vision Australia,                                                               

454 Glenferrie Rd. Kooyong                                             
Každé pondělí od 18:30hod. od mírně pokročilých. 

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

     

 

Slovenská detská beseda 
v Melbourne  

oznamuje, že výučba slovenského jazyka 
pre deti a dospelých pokračuje  

v novom školskom roku 2014 po novom 
 v nových priestoroch  
 s novou učebnou pomôckou 

„tablet“  
 s nácvikom ľudových tancov. 

 
DETI: 8 sobôt za štvrťrok  
v čase od 14.30 - 17.15h 
DOSPELÍ: 4 soboty za štvrťrok  
v čase od 15.30 - 17.00 h  

    
v Hawthorn 
Community House  
32 Henry Street, 
Hawthorn 3122, 
VIC 
   
Marta Kapustová: 
0437699690 
 
Nora Kovarčíková: 
03-99955632 

 
 

slovaklittleschool@gmail.com 

 
 
 
 

 

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 

 
 
 
 
 
 

Česká škola Melbourne  
Vás srdečně zve  

na velkolepou  
 

Slavnost slabikáře 
v neděli 25. května 2014 od 15 hodin 

 

v  497 Queensberry St, North Melb. 
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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  

 

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 

 
Traditional Easter Celebration 

 
will again be held at Šumava, Belgrave  

 

20th of April 2014.  
 

Lunch comprising several popular courses                               
will be served from 12noon.  

In memory of Father Aurelius Hrdina we will hold 
prayers at 2pm in front of the chapel. 

In the afternoon you can enjoy the Slovak band 
„Samreza“, have a dance or sing along.                       

Traditional Czech cakes and apple strudel                            
from Šindler will be served with coffee. 

 
We look forward to seeing you there. 

          Management of Šumava 
 
           Locks Way, Belgrave South, Ph: 9754 5159     

               
na Velký pátek dne 18. dubna  
 se koná ve tři hodiny  
      Křížová cesta                                      
 se zpívaným čtením  

 

Individuální kurzy ovládání počítače 
 

 Ovládání a nastavení operačního systému, MS 
Office (Word, Excel, PowerPoint), poštovního 
klienta, příjem a odesílání pošty 

 Práce se soubory a adresáři, zálohování dat 
 Kopírování, zpracování a úprava fotografií,                

střih videa 
 Práce s Internetem, bezpečné používání 

webových aplikací 
 Vypalování optických nosičů (CD, DVD, Blu-ray 

disků) 
Kurzy probíhají individuálně u klienta a jsou 
přizpůsobeny úrovni jeho znalostí výpočetní techniky                
a schopnosti vstřebávat nové informace. 
 

Technická pomoc a poradenství 
 

 Instalace operačního systému a uživatelského 
softwaru 

 Poradenství při koupi výpočetní techniky 
 Instalace a nastavení domácí sítě, tiskáren, 

scannerů a jiných periferních zařízení 
 Řešení problémů s počítačem (kolaps systému, 

odstranění virů) 
 

mobil: 0414 147 793, Tony 
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Peksovým prvním kněžským působištěm byly 
Velhartice, pak působil krátce v Sušici a od září roku 
1947 v Železné Rudě. Po únoru 1848 se aktivně zapojil 
do protikomunistické činnosti a hrozilo mu zatčení.  
A tak 17. října 1948 P. Josef Peksa opustil 
Československo.  
 

Jeho cesta vedla do uprchlického tábora v Murnau 
v Německu a posléze do Itálie, do tábora Banoli.  
Aby se co nejdříve dostal dál, přihlásil se k emigraci  
do Austrálie.  
 

„P. Josef Peksa byl celým svým založením i výchovou 
sedlákem a to jej vedlo k tomu, že v blízkosti 
Melbourne zakoupil na podzim roku 1956 kus 
nehostinné buše, kde byl zčásti močál, a začal tam 
budovat s pomocí katolické komunity českou Šumavu, 
tedy půvabné krajanské letovisko. Peksa tam 
organizoval setkání všech krajanů. Dal postavit dvě 
kaple a památník padlým, vybudoval křížovou cestu. 
Dnes celý areál nese název Peksa park,“ vysvětluje 
hrdý synovec Václav Peksa. 
 

Po úmrtí jediného českého misionáře v Austrálii, jezuity 
Františka Zadražila, v roce 1958, byl Peksa jmenován 
knězem pro českou komunitu v Melbourne. V roce 
1993 se vrátil domů do Čech, kde 22. prosince zemřel 
v Senohrabech. Uložen je k věčnému odpočinku na 
hřbitově v Kydlinech.                                            *** 

 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 

 

Josef Peksa 
 

Přátelé a krajané, příznivci 
Šumavy a pamětnící  
Důstojného Otce Josefa 
Peksy, 
 

tento náš pastýř se dočkal 
konečného uznání, jelikož  
v jeho obci Bolešiny bude 
odhalena pamětní deska na 
jeho rodném domě. Jistě si 
rádi přečtete článek, který 

Vás seznámí s chystanou oslavou jeho prací a 
výsledky snažení zde v Austrálii. Ti, kteří by byli  
v Čechách v den oslavy, tj. 24. května tr., jsou všichni 
vřele vítáni. Pozvání za obec Bolešiny nám tlumočil 
jeho synovec Václav Peksa. 
 

Bolešiny si letos připomenou svého rodáka  
Josefa Peksu 
Ludvík Pouza 

 
Bolešiny – Dne 14. února roku 1919 se v Bolešinech 
narodila významná osobnost československého exilu 
v Austrálii, farář Josef Peksa (na snímku). Od jeho 
narození uplynulo právě dnes 95 let. V rodných 
Bolešinech si letošní výročí připomenou 24. května při 
oslavách výročí obce a setkání spolků a partnerských 
obcí odhalením pamětní desky na jeho rodném domě. 
 

„P. Josefa Peksy a jeho práce v exilu si nesmírně 
vážíme. Jsme na svého rodáka pyšní. U nás 
v Bolešinech navštěvoval základní školu, kde 
absolvoval první stupeň. Pak navštěvoval školu 
v Klatovech. Po skončení školy studoval v Klatovech  
na gymnáziu, kde maturoval. Původně se chtěl stát 
pilotem, ale neprošel lékařskými testy. Rozhodl se tedy 
pro kněžskou dráhu. Studoval v Českých Budějovicích. 
Tam byl také v roce 1947 vysvěcen na kněze,“ říká 
starosta obce Bolešiny  Josef Sommer. 



na začátku února 2014. Opět jsme procestovali celý Laos 
ze severu na jih přes města Luang Prabang, Vang Vieng, 
Vientiane, Pakse a Si Phan Dong. Během cesty jsme se 
zastavili ve městě Sayaboury, kde se právě konal 
třídenní sloní festival. Byl to pro nás nezapomenutelný 
zážitek. 
 

 Ve druhé polovině února 2014 jsme se přesunuli do 
Kambodže a navštívili jsme Phnompenh a chrámový 
komplex Angkor z 12. století. Byla to skvělá podívaná. 
Půjčili jsme si na dva dny kola a projeli jsme si celý 
chrámový komplex. 
 

Na začátku března 2014 jsme na pár dnů přejeli                         
z Kambodže do Thajska na ostrov Koh Chang. Nyní tady, 
na krásných plážích u moře, odpočíváme před naším 
odletem do Evropy na Sicílii. Naše cestování se totiž 
pomalu chýlí ke konci. Jihovýchodní Asii definitivně 
opustíme v pátek 7.3.2014. Večer odlétáme z Bangkoku 
a v sobotu ráno 8.3.2014 přistaneme v Římě, kde na nás 
čeká navazující let na Sicílii do Palerma. 
 

V blízkosti Palerma budeme pracovat na bio farmě jako 
dobrovolníci, za stravu a ubytování. V pátek 4.4.2014             
se pak přesuneme do Říma a poté autobusem do České 
republiky. Domů bychom měli dorazit v sobotu 5.4.2014 
dopoledne. 
 

Děkujeme všem za přízeň a podporu při našem 
cestování a přejeme všem krásné a pohodové dny                   
a zase někdy na cestách AHOJ!!! 
 

Petr a Klárka 

 

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 

 

Cestovatelské dojmy 
  

Ozvali se nám přátelé  z daleké ciziny. Pomohli nám 
vydatně v předposlední vánoční době a rádi na ně 
vzpomínáme. Zaslali nám zajímavé postřehy a krásné 
obrázky z několika koutů jihovýchodní Asie, které jistě 
zaujmou naše mnohé čtenáře.  
 
Ahoj naši kamarádi,  
posíláme vám mnoho srdečných pozdravů z našeho 
krátkého pobytu na thajském ostrově Koh Chang   
blízko kambodžských hranic. Je to naše poslední 
zastávka na naší cestě po zemích jihovýchodní Asie. 
 

Po Vánocích a Novém roce jsme odletěli z thajského 
ostrova Koh Samui do Vietnamu: Naše putování                 
napříč Vietnamem jsme začali v Ho Chi Minhově   
městě (Saigon) a během ledna 2014 jsme tuto zemi 
procestovali z jihu na sever přes města Hue, Hoi An, 
Hanoi až do Sapy. V horském středisku Sapa ležícím     
ve výšce 1.600 m n.m jsme zažili krásné slunečné 
počasí s teplotami kolem 25°C, takže jsme si mohli 
naplno vychutnat zdejší vysokohorské přírodní               
scenérie a podniknout dvoudenní trek do horských 
vesnic, kde žije několik etnických skupin obyvatel              
velice primitivním životem. Jsou to zejména kmeny 
Mong, Dao, Kinh, Tay, Day a Xa Pho. 
 

Hranice do Laosu jsme překročili autobusem přes 
přechod u městečka Dieng Bien Phu na severu země  
 



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

 
 

Drazí krajané, 
 
srdečně Vás zvu na Velikonoční besedu, která se 
bude konat 13. dubna od 16 hodin v Galerii Domov 
(511 Queensberry St, North Melbourne), kde si                 
připomeneme některé pozapomenuté české                        
velikonoční zvyky a tradice. Jestlipak víte, proč se                 
na Velikonoce dávají právě vajíčka a na stole se                 
zelenají čerstvě nařezané kočičky? A co má                              
s Velikonoci společného úsloví „vzít si někoho na 
paškál”? Těšit se můžete také na velikonoční vyrábění.  
Vzhledem k zajištění a nákupu materiálu předem je 
třeba se na besedu          
přihlásit. Přihlásit se 
můžete do 7. dubna na 
mém emailu 
eliska.kyrsova@seznam.cz  
nebo tel. čísle 423 258 470. 

 
Květnová beseda se uskuteční v Sokole Melbourne                       
(497 Queensberry St, North Melbourne)  s promítáním na 
téma Arménie a Náhorní Karabach – tradice mezi 
válkou a mírem. Kolébka jedné z nejstarších 
křesťanských civilizací na světě a také místo jedné            
z největších genocid 20. století, země, jejíž hlavní symbol 
leží na území jiného státu a většina jejích hranic se 
sousedy je uzavřena ostnatým drátem nebo minovým 
polem – tím vším je Arménie. Přijďte si popovídat nad 
fotografiemi. 
 

Čtenářský klub 
 

Stále hledáme zájemce a zájemkyně,                  
kteří rádi čtou české knihy nebo autory a rádi 
by se scházeli s podobně naladěnými lidmi, 

kteří chtějí diskutovat o tom, co právě čtou.                         
Zájemci mohou napsat na eliska.kyrsova@seznam.cz 
nebo tel. číslo     0423 258 470.   

 
Czech discussion groups 

 

 

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 Suite 13, 242 Caroline Springs Boulevard,  

Caroline Springs   Vic   3023  
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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  

 

 

Afternoon Chamber Music with Ivana Snaidr                          
Sunday 4th May at 3 pm 

Celebrating the International Year of 
Czech Music 2014 

 

Dvorak’s String Quartet in F 
Op 96 ‘American’ 

 

Also on the program: 
works by Benda, Fibich, Dvorak and Janacek  

with poetry reading by Barbara Semenov 
 

Violins: Larrisa Aguiar, Meredith Thomas Kolosov 
Viola: Martin Welch Cello: Ivana Snaidr 

Flute: Stephanie Andrews 
 

Czech House, 497 Queensberry Street, North Melbourne Tickets $30                           
Bookings 0412 525 769 or at the door 



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 

DEAR READERS 
 

Please cut out and send with your contribution  
 

CHEQUES MUST BE ADDRESSED TO: SOKOL MELBOURNE INC. 
Kvart:   $........................ 
National house:  $........................ 
Membership fees: $....................... 
 

Moving? Please don’t forget to inform us of your change of address.  
 

If you wish to make a bank deposit you can do so at:  
Westpac Bank, Account name - Sokol Melbourne Inc., BSB - 033 132, A/C no - 290 864 
Please make sure you put in reference “Kvart + your name” . Thank you. 

 

 

PROGRAM FOR APRIL 2014 

 

Obědy v Sokole ~ Lunches at Sokol 
 

Obědy se budou konat každé druhé a poslední úterý v měsíci od 13.00 hodin 
 

Lunches are every second & last Tuesday of the month from 1.00 pm 
 

          
   8.4.14 - Segedínský guláš s knedlíkem               13.5.14 - Stroganoff s knedlíkem  
          Pork & sauerkraut goulash with dumplings                 Beef Stroganoff with dumplings 
 

   29.4.14 - Kuře se smetanovou omáčkou              27.5.14 - Vepřo-knedlo-zelo                                                        
      s houbami a tarragonem, knedlík                      Roast pork, sauercraut, dumplings 
      Chicken with creamy mushroom  
      & tarragon sauce, dumplings    
                             
             
             + polévka a zákusek s kávou   
                       + soup & desert with coffee 
 

                                          Everybody‘s welcome ! 

 EVERY SECOND 
& LAST TUESDAY 

LUNCH                      
Three courses of Czech cuisine                                             Cost $20 1.00pm 

 EVERY 
THURSDAY COFFEE & CAKE - Pensioners 12.00 

 Tuesday 
15.4.14 

Special Easter Lunch 
Sauerbraten roast beef, dumplings (+soup and dessert)           Cost $20 1.00pm 

$20 
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CZECH TRIVIA  EVENING  
AT SOKOL 

 

     Saturday 17th May 2014 
 
        Learn some interesting facts  
       about the Czech Republic!  
 

All questions in both Czech and English, 
many different genres, so everybody                       

will be able to contribute.  
 

BYO snacks only, drinks available                                 
for purchase from the bar. 

 
Competing in teams of 8, so get your friends, 

colleagues or family ready, select your                    
captain (who will be responsible for filling in 

your group‘s answer cards)                                      
and book your table on  

0411 143 980 (Vera)            
 

Entry $10 


