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 Josef Suk starší (1874 Křečovice – 1935 Benešov)  
Příští rok uplyne právě v měsíci květnu 80 let od smrti                  
jednoho z našich největších hudebních velikánů – Josefa 
Suka. Suk se zapsal do dějin české hudby nejen jako 
výjimečný hráč na housle a skladatel ale i pedagog. Stál                  
u zrodu české hudební moderny a byl výrazně ovlivněn 
tvorbou Antonína Dvořáka, se kterým byl spojen                                    
i příbuzensky manželstvím s jeho dcerou Otilií. Společně                                     
s Českým kvartetem, které založil s dalšími třemi spolužáky 
z konzervatoře (nejznámější z nich je Oskar Nedbal), brzy 
sklízel úspěchy i na mezinárodních pódiích. Jeho                         
pedagogická dráha začala na konzervatoři v Praze, kde byl     
i několikrát zvolen rektorem. Mezi jeho žáky patřili naši 
další skladatelé jako Jaroslav Ježek nebo Bohuslav Martinů. 
Česká společnost si Josefa Suka vážila a na Masarykově             
univerzitě v Brně obdržel čestný doktorát z filosofie.  
 

O Sukovi je známo, že to byl člověk hluboce citově založený 
a smutné události v jeho rodině výrazně ovlivnily jeho                 
pozdější tvorbu. Proto se jeho dílo často dělí na tvorbu                 

do roku 1904 a po roce 1904. To je rok úmrtí jeho tchána Antonína Dvořáka, jehož bohužel brzy 
následovala i Sukova manželka Otilie. Autorova raná tvorba je výrazně lyrická a melodická,                           
ovlivněná romantismem. V tomto prvním období jeho tvorby vyniká Smyčcová serenáda Es dur                      
z roku 1892, oblíbená Píseň lásky z Klavírních skladeb op. 7 a především jeho hudba k dramatickému 
zpracování Zeyerovy romantické pohádky Radúz a Mahulena. Suk v této době také vytvořil řadu                
komorních skladeb (Smyčcový kvartet B dur) a skládal hudbu pro slovanskou lidovou poezii.  
 

Druhé období jeho tvorby je poznamenáno dvojí smrtí v rodině, na kterou Suk reagoval reflexivním 
zamyšleným obsahem a pro běžného posluchače se jeho pozdější tvorba může jevit hůře čitelná.                  
V tomto období vzniká symfonie Asrael, zhudebněná báseň Pohádka léta s vlivy impresionismu,        
symfonická báseň Zrání nebo Epilog pro sóla, sbory a orchestr. Výrazné jsou také vlivy českých                   
symbolistů Sovy a Březiny. Vrchol jeho klavírní lyriky je tvořen cykly O matince (1907), Životem                 
a snem (1910) a Ukolébavky (1912). Postupně se Suk propracovává až k expresionimu (Smyčcové 
kvarteto č. 2), a definitivně tím pokládá základy české modernistické hudby.  
 

Josef Suk byl v minulosti několikrát napaden politikem, literárním historikem a muzikologem                      
Zdeňkem Nejedlým, ale dodnes se těší velké přízni nejen u kolegů z oboru. 
 

Year of  Czech Music 2014 - Czech Composers                                                              
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From the Committee 
 

 

Dobrý Den, Hello !!! 
 

I hope you all had a relaxing, enjoyable Easter break. 
The Sokol Clubhouse needed many repairs and  
maintenance this month. 
 

 Leaks in the toilets and kitchen required repairs 
as they caused the ceiling in downstairs room to 
start to fall apart. We hope we have fixed it and 
now only need to re-plaster and paint and paint 
the ceiling again. 

 

 A new tap was required for the kitchen sink. 
 

 The grease trap needed the annual clean out. 
 

 Library is still being sorted. 
 

 The downstairs dance floor was coated with                  
a protective sealer. (this work has to be done       
every 7 weeks as we now have 3  social dance 
groups, tango, swing and salsa using the hall) 

 

A BIG THANK YOU to all involved in this maintenance 
work: 
VLASTA, MICHAEL RUZICKA - COMMITTEE 
JIŘINA, MICHAEL AND LIBOR - DOMOV  

 

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 

 

ELIŠKA -  CZECH TEACHER . 
I HOPE I HAVE MENTIONED EVERYONE. 
ALL HELP IS GREATLY APPRECIATED. 
 

The Tuesday lunches cooked by Vera and Edward 
Zlaty now held every 2nd and last Tuesday of each 
month have been very well attended and the new  
time frame seems to suit everyone. Thank you for  
supporting the lunches. 
 

Our next activity is the Trivia Evening; Eliška (visiting 
Czech teacher) has been working hard to make the 
presentation. It should be a FUN, INTERESTING  
and EDUCATIONAL evening for every one of all  
ages and nationalities. 
PLEASE BOOK ASAP 
PLEASE CONTACT VERA (0411143980) OR 
ELIŠKA .We will put you together with other people                   
if you cannot make up a table of 8 people. 
We have been donated some handmade sketches                
as first prizes.  Each member of winning team                           
receives a picture. 
THANK YOU MR SEMLER. 
 

Members and friends thank you for your support. 
 

Vera Zlaty 
President, SMI 

 
Finanční zpráva za měsíc březen 2014 
K 31. 3. 2014 bylo na účtu Sokola celkem: $ 18‘025,58 
Celkové vydání bylo: $ 662,65 
Celkový příjem byl: $ 4‘355,55 
Většina příjmů byla obdržena pronájmem sálu 
skupinám Swing a Tango. 
 

Dary za měsíc březen: pí. E. Brown, p. J Kubík,  
p. J. Svozil, pí. Kadlecová, p. K. Konečný, pí. Dagmar 
Henderson, p. J. Klimeš, pí. M. Kozel, p. Čermák. 
Celkem bylo darováno $ 445,- včetně částky od  
pí. E Rouge, jako akční výherkyně velikonoční nadílky. 
Všem děkujeme za podporu Sokola. 
 
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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Consulate of the Czech Republic in Sydney, Czech Centres 
and Honorary Consul General of the Czech Republic 

in Melbourne cordially invite you to the opening  
of the exhibition 

 
“The World of KVĚTA PACOVSKÁ” 

 
By Mr Hani Stolina, Consul of the Czech Republic 

 
When: Sunday 25th May 2014 at 4:30pm 

Where: Gallery Domov, 511 Queensberry Street 
North Melbourne (next to Sokol) 

 
Exhibition runs until 12th June 2014 

Tuesdays, Thursdays, Saturdays and Sundays 
12:00 noon – 3:00 pm 

 
 

 

 
 

Jak dopadla předvelikonoční 
svíčková? 

15. dubna mohli návštěvníci Sokola ochutnat svíčkovou 
na smetaně s houskovým knedlíkem, kterou tentokrát 
uvařil Tony. Tomu předcházel kuřecí vývar se 
zeleninou. Lidé si chodili přidávat polévku i omáčku. 
Všech 34 hostů bylo spokojeno. Příště bude Tony vařit 
v úterý 20. května. Přijďte si pochutnat na sekané 
s bramborovou kaší a míchaným salátem. V obvyklé 
ceně 20 dolarů je zahrnuta polévka i moučník. 
Rezervace možná na mob. 0408 088 167. 

 

 
              
             Žalov 
V tomto měsíci jsme se rozloučili  
   s třemi známými krajany: 
 
     Jirka Stehlík 

byl veselý kumpán, velmi dobrý  
malíř a natěrač a kamarád mnoha.  

Odešel po delší nemoci  
ve věku 62 let.  

 
Vašek Hanninger 

náš dlouholetý člen a dobrý tenista, začal stonat 
nedávno a zanechal zde svou milou Edith.  

Býval ochotný dárce Sokola a dobrý člověk.  
Budeme vzpomínat.  

 
p. Vojtěch Markuš 

honorární konzul Slovenské republiky od roku 2001, 
nás opustil náhle ve věku 70 let. Byl velmi vážený  

a ochotně poradil. Vídali jsme ho též na Mších Svatých.  
 

… a   s v ě t l o   v ě č n é   a ť   j i m   s v í t í … 

  

Extra lunch by Tony 
  Tuesday 20.5.2014 from 1pm 
 

Meatloaf with mashed potatoes, green salad 
         + soup, desert & coffee                 $20 
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Navíc s přibývajícím věkem už se nechtělo za večerů 
dojíždět 25 kilometrů na krátké setkání pro cvičení.  
                                    
Postupně se rozprodalo cvičební nářadí a zavedla se 
jen gymnastika pro ženy, při které necvičící pili u stolů 
kafe nebo pivo. Nakonec i to utichlo.  
 

Přesunutím pódia ke vchodu budovy a přidáním baru 
skončila také činnost divadelního klubu.  
 

Dodnes si ale přijdou lidé na své při úterních obědech, 
když si dají nejen české jídlo, ale také si od plic 
popovídají. Tradici úterních obědů začali manželé 
Zlatých a řadu let jsme tak měli příležitost si pochutnat 
na tom nejlepším z české kuchyně.  
Tolik k historii našeho domu. 
 

Příště si zavzpomínáme se sr. Aťkou Schönpfluegovou 
a paní Andělovou. Navštívíme je během Velikonoc. 
Obě ženy chodily pravidelně do Sokola. Dnes, když                  
je jim oběma přes devadesát let, vděčí jistě cvičení                     
za svou pohyblivost.  

-VS- 

 

 

Náš dům Sokol Melbourne                        
slaví své pětatřicetiny 

 
Jako by to bylo jen před nemnoha lety - -  
Tehdy, ještě před časem zakoupení našeho domu, 
cvičilo se náramně a s vervou. 
 

Bylo nás i s dětmi přes 100 a každé pondělí večer sjeli 
jsme se ze všech cípů města. Bývalá náčelnice Vlasta 
Šustková vzpomínají s cvičitelkou Věrou Bébrovou… 
Nejprve se cvičilo u Tomečka na Church Street, kde   
se taky konala schůze pro znovuzaložení Sokolské 
župy Melbourne. Byli tam Honza Šetek, br. Vozábal, 
Jarda Tůma, sr. Tůmová, Jarda Petráň a další.  
 

Pak jsme na čas chodili do Caulfieldu, kde se založil                   
i sokolský oddíl odbíjené s vedením br. Knoba                            
a nakonec jsme si na čas nejlépe zacvičili ve škole 
Princces Hill High School v Carltonu. Měli tam velikou 
moderní tělocvičnu s nářadím a k tomu ještě divadelní 
sál na akademie, jídelnu s kuchyní a další sálky 
s koberci pro gymnastiku i místo pro parkování.                   
Jenže ta vidina mít vlastní dům pro Čechy a Slováky 
nás neopustila - - 
 

Po dlouhém hledání se koupil náš nynější prostor.                
Byl to vlastně sklad s patrem. Ale byli mezi námi 
řemeslníci, stavitelé, architekti a mnoho ochotných 
rukou a tak se budova v roce 1978 koupila a dávala 
rychle do pořádku. Měli jsme možnost otevřít ji 
slavnostně 29. května 1979. Navštívili nás Sokolové                 
ze Sydney a Canberry, byla vystoupení, velká zábava 
a v neděli také Mše Svatá. 
 

Nejen na otevření, ale i mnoho let poté byl horní i dolní 
sál přímo nabitý návštěvníky zábav, obědů, koncertů               
a jiných akcí.  
 

Jen to cvičení utrpělo, říkáme si s Věrou. V sále je  
totiž nízký strop a prostor pojme sotva 40 cvičících.  
 

 
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  
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Zpráva o cvičení 

 
Byli jsme požádáni ze City of Melbourne, abychom 
poskytli prostor sálu pro skupinu žen, které cvičí lehčí 
cviky vhodné pro „Zlatý věk“. Můžeme se k nim připojit 
každý čtvrtek od 11 do 12 hodin v dolním sále Sokola.  
I muži jsou vítáni. Členové Sokola mají účast zdarma. 
Cvičí se při dobré rytmické hudbě, je nás asi 15. 
Cvičení vede Liza a Gwen.  
Snad to zkusíme i my – čtvrteční návštěvníci.  
 

 
Zpráva o peněžním daru  

z roku 2013 
 

Peněžní dar byl poskytnut pro vydávání Kvartu. 
Celkové náklady činily: tisk $ 2.640,- a poštovné 
$ 2.160,-. Celkem $ 4.800,-. Dar byl udělen v hodnotě 
20.000,- Kč, což činí $ 1.052,-. Dalších 50.000,- Kč 
byla poskytnuta na opravy, což činí v přepočtu       
$ 2.630,-. 
 
Výdaje za opravy a údržbu domů v roce 2013: 

 
 
Tato zpráva byla znovu urychleně zhotovena a zaslána 
dne 16. 4. 2014 na management Sydney, konzulát 
České republiky, k rukám pana M. Černého.  
Toto bylo vyúčtování z daru pro rok loňský. Nová 
žádost byla zaslána v červenci 2013 pro rok 2014 ještě 
ve spolupráci s Martinou Červenkovou a Jiřím 
Chlantou.  
Částka pro rok 2014 se očekává v podobné výši a má 
být poskytnuta po tomto vyúčtování v nejbližších 
dnech. Výsledky oznámíme v příštím Kvartu.  
Další žádost je nutné vypracovat do konce července 
2014.            
                                                                               -VS- 

1. Vymalování sálu – sálu 340,- 
2. Čištění a vytažení koberce 510,- 
3. Pest control – ročně 165,- 
4. Vyčištění odpadu – grease 407,- 
5. Vymalování kuchyně - barva 150,- 
6. Oprava světel 62,- 
7. Nové pódium – materiál 355,- 
8. Zbroušení podlahy v sále a 

nátěr 3.600,- 

  Celkem za opravy a údržbu 5.589,- 

 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 

 
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 

 

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 
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Naše první Noc 
s Andersenem a její 
obrovský úspěch 

Již před rokem jsme věděli, že letos budeme mít naši 
první českou Noc s Andersenem také v Melbourne. 
Nemohli jsme však tušit jak obrovský úspěch bude 
tento projekt mít u naší komunity. Velice děkujeme 
všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu akce, 
ale i všem, kteří tento projekt podpořili svou účastí a 
přispěli tak ke skvělé atmosféře. Společně jsme si tak 
připomenuli  Mezinárodní den dětské knihy a nadchli 
děti do dalšího čtení pohádek a dětských knih. 
 

Noc s Andersenem se poprvé konala před 14 lety 
v České republice v uherskohradišťské knihovně a  
od té doby se rozrostla do mnoha dalších míst ČR, 
Slovenska a zahraničí. My můžeme být pyšni, že 
melbournská Šumava byla jedním z 1397 
registrovaných míst a našich 60 malých účastníků 
zvedlo počty oficiálně zúčastněných na 81 559 dětí 
a dospělých. Zapojení do takovýchto projektů nám 
dává nejen podněty a nápady k dalším mimoškolním 
akcím, které Česká škola Melbourne vždy podporovala, 
ale i silně utužuje naši sounáležitost s ČR a zájem dětí 
o češtinu.  
 

A co si to vlastně děti letos četly a vyprávěly? 
Nechyběly Andersenovy pohádky jako Pasáček vepřů, 
Děvčátko se zápalkami, ale i klasické české - Jak 
pejsek a kočička pekli dort, O koblížkovi, Jak šlo vejce 
na vandr a z anglických The Little Red Hen. Děti 
v českém stanu od šesti let okouzlila kniha Olgy 
Čechové Kouzelná baterka.  Nadšení sklidil hlavně 
pejsek Petalík z první kapitoly, kterého jsme si při 
večerním čtení společně vyrobili. 
Když se povede akce podobného rozsahu, nezbývá 
než se s Vámi podělit o několik fotografií z průběhu 
dne/večera a poděkovat všem, kteří na tom mají 
zásluhu: 
Děkujeme vedení Peksa Parku Šumava, obzvláště 
Heleně, za možnost uspořádání 1. Noci s Andersenem  

 
v prostorách příjemné Šumavy, kde se mnozí z nás cítí 
jako doma. 
Děkujeme Majce Garland, která byla hlavní 
spoluorganizátorkou a podílela se na veškerých 
přípravách a úklidu prostor, vedla večerní čtení a hry 
v slovensko-anglickém stanu a nacvičila s dětmi ze 
souboru KUK Junior slovensko-anglické představení 
Stone Soup/Polévka ze sekyry. Toto velmi vydařené, 
zhudebněné představení a kulisy, které si děti samy 
vyrobily, nám budou připomínat krásné kamínky, které 
KUK Junioři rozdali malým divákům.  
Děkujeme dětem z České školy Melbourne,                           
z dramatického kroužku Zvoneček, které si pro                
nás připravily krásné pohádkové písničky a vtipné 
představení klasické Andersenovy pohádky Princezna 
na hrášku. Děkujeme všem dětem, které nakreslily 
svou oblíbenou knižní postavu a napsaly své přání 
nebo vzkaz na náš první strom Pohádkovník a všem 
malým účastníkům, kteří se s námi podělili o svou 
oblíbenou knížku. 
Děkujeme paní učitelce, vyslané z ČR, Elišce 
Kyršové za program Zpívání a hry v přírodě, které                
si děti i rodiče za tak nádherného podzimního počasí 
opravdu užili.  Dále za její večerní čtení v kuželkárně               
a Mariánovi za skvělou dramatizaci příběhů. 
Děkujeme Megan, která se vskutku vžila do 
pohádkových postav a dramatické zvuky z jejího 
vyprávění v angličtině se ozývaly tmou a pronikaly               
do dvou přilehlých stanů. A tak děti v českém a 
slovenském stanu si jen tajuplně mohly představovat,      
o čem si asi právě čtou  jejich kamarádi. 
Děkujeme Lucii M. a Mirovi D., kteří zastali roli 
českého Ferdy Mravence – rozdělání táboráku, 
asistenci dětem při výtvarné aktivitě u našeho prvního 
stromu Pohádkovníku, čtení a dramatizaci ve 
slovenském stanu, kouzelnou vílu Světlušku, která 
čekala na děti se světélky na konci lampionového 
průvodu, a také za odvoz odpadků. 
Děkujeme Ivaně a Přemkovi z místní kapely Vintage 
Blue Music, kteří nám hráli a zpívali s kytarou                                 
u táboráku české písničky pro děti i dospěláky. 
Vynikající špekáčky tak chutnaly ještě lépe. 

Náš první strom Pohádkovník Večerní čtení ve slovensko-anglickém staně  



7 Vysielania v slovenskom jazyku su každý piatok 
na www.sbs.com.au/slovak o 15:00 

 

 
 

 
Dále děkujeme Julii Šebkové za velmi pěkný obrázek 
pana Andersena, paním učitelkám z České školy 
Melbourne, Petře, Renatě a Ladě; Adrianě za výborné 
večerní občerstvení, Miriam, Mirovi, Denise a Leovi za 
pomoc při stavění a složení našich velkých stanů na 
společné čtení, Petrovi ze Šumavy za sladké jahody 
pro děti, České škole Perth za spolupráci. Také 
v Perthu neměli až do letošního roku s Nocí 
s Andersenem žádné zkušenosti. 
Děkujeme všem nočním spáčům, kteří stanovali přes 
noc a gratulujeme malé Harper (2), Noahovi (4) a jejich 
mamince Jeniffer, kteří zažili toto dobrodružství úplně 
poprvé, dále Alexovi, Nince, Tatianě a jejich mamince 
Miriam, pro které stanování na melbournské Šumavě 
bylo prvním v Austrálii. Všichni noční spáči se probudili 
do radostného slunného rána a obdrželi upomínkový 
diplom. 
Děkujeme všem účastníkům za milé komentáře a 
obrázky v naší pamětní knize, ze kterých je zřejmé,             
že úspěch této akce se musí zopakovat: 
„Nezapomenutelný zážitek z Noci s Andersenem 
z australské Šumavy. Budeme vzpomínat a vyprávět 
doma v Čechách. Zuzko, moc a moc se vám to 
povedlo! Budeme se těšit na příští rok! Všichni jsme                 
si to užili.“ – Lucka, Christian, Sebastian a děda Klimt 
Sváťa. 
„Děkujeme za skvělou organizaci a úžasný program               
1. Noci s Andersenem na Šumavě. Jsme plni zážitků              
a ani se nám nechce domů! Příští rok určitě 
přenocujeme.” – Renata, Anička a Jeremy. 
  

Na závěr to nejdůležitějsí poděkování, které patří 
Hance a Mirce z Knihovny BBB v Uherském 
Hradišti v ČR. Hanka a Mirka celý projekt řídí,                 
na dálku nás podporují a povzbuzují, předávají 
nápady a hlavně své nadšení. Mirko a Hanko, 
děkujeme za vaši organizaci, všechny materiály, 
přátelské emaily a dělíme se s vámi o náš velký 
úspěch z 1. Noci s Andersenem v Melbourne.                  
Za všechny zúčastněné melbournské děti       
děkujeme za krásné památeční pohledy, které                
jste nám pro děti zaslaly z ČR. DĚKUJEME. 
Zuzana Vasitch, ředitelka České školy Melb. a hlavní 
pachatel celé akce 
 

„Máme ohromnou radost z toho, kolik se nás letos 
sešlo, abychom připravili dětem noční program a 
abychom si to všichni navzájem užili! Krom tradičních 
účastníků z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Polska 
připisujeme účastníky z africké Keni, Austrálie, Řecka, 
USA, Španělska, Velké Británie, Bulharska, Francie, 
Slovinska, Chorvatska, Švýcarska, Německa, Dánska. 
.. Radujeme se, že knížky dokážou propojit děti na 
celém světě, vždyť kdo by si pomyslel, že stejná kniha 
se může číst v jednu chvíli u nás i v zámoří! A nám, 
účastníkům Noci s Andersenem, se to podařilo! Na 
dálku Vám všem tiskneme ruce, děkujeme, objímáme 
Vás a máváme Vám!!!!“   - Hanka a Mirka, Knihovna 
BBB, Uherské Hradiště 

         Česká škola Bayside                                        

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

  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 

 
 
 
 
 
 

Česká škola Melbourne Vás srdečně zve  
na velkolepou  Slavnost Slabikáře 

a pasování našich prvních čtenářů 
v neděli 25. května 2014 od 15 hod. 
v  497 Queensberry St, North Melb. 

Přijďte se na nás podívat,  
kolik jsme se toho už naučili. 

Děti si pro Vás připravily bohaté pásmo 
a následně proběhne                                                       

v 16.30 hod. v Galerii Domov                           
vernisáž plakátů Květy Pacovské,  

kterou zahájí konzul Mgr. Hani Stolina. 
 



 
 

v příznivějších okolnostech polepšil hospodářsky,                       
ale  aby v mezích svých možností pokračoval venku                 
v činnosti, která mu byla nastolením totalitního systému 
znemožněna doma.“ 
A nakonec, potom, co byla Františkovi Váňovi až 
v roce1997 posmrtně udělena prezidentem Havlem 
Medaile za zásluhy I. Stupně, Karel Wendt shrnul osud 
demokratického exulanta do dvou vět: 
„Franta Váňa, jak byl všeobecně zván, nechal kořeny                 
v zemi, ve které se narodil a v jejímž zájmu nikdy 
nepřestal za velkých osobních obětí jednat. Zasloužil se 
nadmíru a nějaké, bohužel už jenom posmrtné uznání 
vládou země, kterou tolik miloval, je přece, anebo by 
mělo být, jen pouhou samozřejmostí.“ 
-an- 
(Podrobnou historii Hlasu domova lze nalézt na                  
http://historickecrty.blogspot.com)  
 
 

 
 

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 

 

 

Před dvaceti lety 
František Váňa zemřel 31. 3. 1994 v Melbourne. 
Narodil se 18. 12. 1916 v Maršovicích u Benešova.                     
V Čechách žil 33 let. V Austrálii strávil 45 let, z toho              
30 let vydával a redigoval exulantský čtrnáctideník Hlas 
domova. Redakce se stala střediskem pomoci novým 
přistěhovalcům, zbylých deset let pak František Váňa 
v pomoci pokračoval. V posledních pěti letech svého 
života několikrát navštívil zem, kterou byl kdysi donucen 
opustit. 
Tolik stručný životopis. Nevypovídá ale nic o tom, kdo 
František Váňa byl a proč byl oceněn, British Empire 
Medal (BEM), Medal of Order of Australia (OAM),     
Zlatou Medaili TGM a Medaili za zásluhy I. Stupně.  
Snad nejlepší vysvětlení lze nalézt ve slovech Karla 
Wendta, nejen dlouholetého dopisovatele a člena 
redakčního kruhu Hlasu domova, ale také jednoho 
z nejbližších přátel Františka Váni. Myslím, že nikdo         
jiný by to lépe nenapsal: 
„Stručně shrnuto, Hlas domova byl srdcem 
československého exilu v Austrálii a Hlas domova byl 
František Váňa. ….. Jenže,„Vydavatel a redaktor novin“ 
zdaleka neříká všechno. „Zakladatel Czechoslovak 
Settlement Group“, pomáhající nově příchozím - také 
ne. Obě ty organizace žily z dobrovolné práce a 
potřebovaly pomocníky. Dá se tedy říci, že nebyly dílem 
jednoho člověka. Bez toho jednoho člověka ale nemohly 
existovat a bez něj by také přestaly existovat. Vyšly                
z jeho iniciativy a opíraly se o jeho krkolomnou práci,               
o úsilí, které nešetřilo ani jeho, ani vlastní rodinu.  
Nikdo jiný nebyl takovou oběť ochoten přinést. Nikdo 
jiný jí nebyl schopen. 
František Váňa byl vzácný jev nejen v australském 
exilu, ale i v celém světovém československém exilu. 
Byl to nevšední člověk. Nedovedl žít bez základních 
práv občana demokratického státu, a když mu byla 
doma odepřena, odešel za nimi do ciziny.Vedle těch 
práv však viděl i povinnosti, které si podle něho každý 
opravdový politický uprchlík nesl sebou v ranci "přes 
kopečky". Jinými slovy, znal rozdíl mezi emigrantem                
a exulantem. Akt protestu pro něho nekončil útěkem             
do ciziny. Začínal jím. Neodcházel proto, aby si někde  



 

 

 

 

You‘ll have access to all functions,  

photos and news, current & past.         

www.facebook.com/sokol.melbourne                        

9 Úterní obědy od 12:45 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 Suite 13, 242 Caroline Springs Boulevard,  

Caroline Springs   Vic   3023  

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

poslední neděli v měsíci. 
 

 

 
              11. května od 16 hodin  

                se v Galerii Domov  
 

                     na oslavu Dne matek koná 
 

workshop pro dospělé 
(děti s rodiči jsou vítány) 

 
UMĚNÍ ORIGAMI  

 
Origami je tradiční japonské umění, ke kterému                 

potřebujete jen papír a šikovné prsty. Ale vlastně jen 
trochu trpělivosti. Základní origami totiž zvládne úplně 

každý, a přesto může výsledek vypadat nádherně.  
 

Přijďte se o této japonské tradici něco dozvědět                             
a vyrobit vkusný dárek nebo dekoraci pro Váš domov.   

 
(511 Queensberry St, Nth Melbourne)  
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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  

 

 
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 

 
 
 
 

13.5.14 - Uzené, knedlík, zelí  
Smoked pork, sauerkraut, dumplings 

                            
27.5.14 - Svíčková s knedlíkem 

Roast beef with cranberries and dumplings 
 

10.6.14 - Vepřo-knedlo-zelo 
Roast pork, sauerkraut, dumplings 

 
24.6.14 - Řízek s bramborovým salátem 

Schnitzel with potato salad 
      
                             
                                    

+ soup & desert with coffee 
 

                                        
Everybody‘s welcome ! 

 

                           

 

$20 

 

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 FOp 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 MAY 2014 

 EVERY SECOND 
& LAST TUESDAY 

LUNCH                      
Three courses of Czech cuisine                                             Cost $20 1.00pm 

 EVERY 
THURSDAY COFFEE & CAKE - Pensioners 12.00 

 EVERY 
THURSDAY 

SWING  
Lessons from 6.00-7.30pm Social dancing 7.30pm+            Cost $15  6.00pm 

 Sunday 
4.5.14 

Afternoon Chamber Music with Ivana Snaidr 
Bookings mob. 0412 525 769                                                    Cost $30 3.00pm 

 Saturday 
17.5.14 

Czech Trivia Evening 
Bookings mob. 0411 143 980                                                    Cost $10 7.30pm 

 EVERY FIRST 
SATURDAY 

SALSA 
Social dancing                                                                          Cost $15  7.30pm 

 EVERY SECOND 
SUNDAY 

Argentine Tango 
Social dancing                                                                          Cost $15  7.00pm 
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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 


