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 Zdeněk Liška (1922 Smečno –1983 Praha)   
Co vlastně víme o muži, který za svůj život složil hudbu                  
k více než 160 českým filmům? Kde se v něm vzalo tolik 
emocí, jenž dodnes divákovi berou dech. Odkud se bere 
ta hudba, která ježí vlasy, když klidný hlas Rudolfa 
Hrušínského mluví o budoucích hrůzách spáchaných na 
vlastní rodině, a provokuje dobrou náladu, když                         
doprovází mladého Luďka Sobotu v komedii Jáchymě, 
hoď ho do stroje. Tento muž stál celý život stranou 
mediálního zájmu, a přesto ve svém díle dokázal, že 
hudba jako nejabstraktnější podoba umění tvoří                       
plnohodnotnou složku filmového díla. A není to náhoda, 
že se Zdeněk Liška podílel na několika nejvýraznějších 
dílech české filmografie. Vedle již zmíněných děl 
můžeme vyzdvihnout například spolupráci s Františkem 
Vláčilem na filmech Údolí včel, Adelheid, nedávno 
restaurované Markétě Lazarové. Liška je také autorem 
hudby  k Oskarem oceněnému filmu Obchod na korze. 

 

V dětském věku hrál Liška, podobně jako jiní velcí čeští skladatelé, na housle a proti vůli rodičů                  
vystudoval pražskou konzervatoř. Po válce se velmi rychle dostal do Zlína a stal se součástí Baťových 
filmových ateliérů. Psal hudbu pro reklamu, animované filmy pro děti a krátké filmy. Spolupracoval          
s řadou filmových velikánů té doby (Vladimír Sís, Karel Kachyňa, František Vláčil, Karel Zeman). Jeho 
hudba ale brzy dokázala, že není jen doprovodnou složkou filmu – jakousi ozdobou navíc, ale umí 
sama budovat příběh a napětí v něm. Tak se z Lišky stává v tehdejším Gottwaldově legenda, kterou 
lákají ke spolupráci i režiséři z Prahy. Výsledkem toho všeho je, že deset let dojíždí do hlavního                   
města a hudbu zaznamenává do not prakticky na koleni během svých několikahodinových cest 
vlakem.  
 

Už jen z množství filmů, které hudebně doprovodil, lze vidět, jak pracovitý člověk Zdeněk Liška byl.                    
S Jiřím Sequensem během krátkého období natočil seriály 30 případů majora Zemana a Hříšní lidé 
města pražského. Při natáčení Markéty Lazarové se zamiloval do jedné ze sboristek a po rozvodu se               
s ní přestěhoval do své nové vily v Hlásné Třebani. Zde dále nepřetržitě pracoval, na rozdíl od jiných 
tak trochu mimo normalizační systém, a v sedmdesátých letech najdeme na jeho kontě zdaleka                    
nejvíce filmové hudby. Komponoval hudbu i pro divadelní jeviště a televizi. Zemřel v 61 letech                     
na následky pokročilého diabetu. Za svou celoživotní tvorbu byl v roce 2011 oceněn Státní cenou 
Ministerstva kultury. 
 

Year of  Czech Music 2014 - Czech Composers                                                              
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Ze stolu výboru 
Vážení čtenáři, 
 

děkujeme všem, kteří se zúčastnili 
našeho Trivia večera. Byl to vydařený večer, plný 
zábavy a dobré nálady a také jsme se všichni něco 
přiučili. Doufáme, že někteří z účastníků se přihlásí do 
týmu organizátorů Trivia na příští rok a pomůžou nám 
s novými otázkami. Děkujeme všem, kteří pomohli s 
organizací – Jitce a Sharon (členky výboru Sokola 
Melb. Inc), Michalovi a Jiřině z Domova, Elišce  
a Tomášovi – z ČR. Měli jsme velké štěstí,  
že Eliška Kyršová, která byla k naší komunitě vyslaná 
Ministerstvem školství ČR, nám pomohla připravit 
soutěžní otázky. 
 

Zapojilo se mnoho mladších z naší komunity a přišli  
i studenti češtiny. Velikou radost jsme měli z účasti 
Kuglerů a Kovaříků, dětí původních členů Sokola. Těší 
nás, že jejich děti a vnoučata stále podporují Sokol. 
Mnozí z nás nemají české partnery a toto byla výborná 
příležitost, dozvědět se něco více o České republice.  
Naším cílem je, aby všechny zábavy a akce v Sokole 
byly multikulturní, aby se všichni cítili vítáni.  
V budoucnu se můžete těšit na:  
páteční večeře Tondy, první 20. června (info str.10, 
rezervace nutná) 
nedělní odpoledne s kytarou 27. července (české  
a slovenské písničky). 
 

Děkujeme Vám za podporu a na viděnou v Sokole. 
 

Věra Zlatý,  
starostka SMI 
 
Finanční zpráva za duben 2014 
Ke 30. dubnu t.r. bylo na kontě Sokola Melbourne 
celkem $ 15,915.80. Z toho celkový příjem za dary, 
pronájem sálu, podíl z obědů a prodej alkoholu byl  
$ 2,889.50. Celkové vydání za účty, údržbu, noviny, 
nákup alkoholu a opravy byl $ 4,999.28 
 

Z větších položek vydání: 
Oprava vodovodu v kuchyni (záloha)       $ 1,000.00 
Účet za vodu – 2 měsíce     $    461.50 
Odvoz mastného odpadu         $    275.00 
Elektřina za 3 měsíce                  $ 1,021.80 
Měsíční splátka pojištění     $    355.79 
CELKEM          $ 3,114.09 

 

Z větších příjmů: 
Nájem sálu          $ 1,385.00 
Dary na dům a Kvart       $    390.00 
CELKEM          $ 1,775.00 

 

Dárci z měsíce dubna: 
Pan K. Konečný, J. Klimeš, pí. Kozel, p. Čermák,  
pí. M. Varney, p. Pavlíček, pí. I. Snaidr, pí. S Jašková  
a p. Bankovic. Srdečně děkujeme všem dárcům. 
 

Vlasta Šustek ,Treasurer, SMI 

 

From the Committee 
Hello, dobrý den 
 

Thank you to all that attended the trivia evening. We 
are hoping that some of those that attended will be in  
a subcommittee to write questions for next year. It was 
a fun and educational night enjoyed by all. 
Thanks to all that helped in the organisation of  
the event - Jitka, Sharon (committee members),                
Michael & Jiřina from Domov, Eliška & Thomas visiting 
from Cz. We were very fortunate to have a visiting 
teacher from Cz to prepare the questions. It was             
wonderful to get such a good response from the 
younger community. Many have non Czech partners 
and this was a perfect opportunity to learn about the 
Czech Republic. We are attempting to make all func-
tions multi cultural so everyone feels welcome at Sokol. 
We have some functions coming up that should be  
enjoyed by all. 
Friday 20 June dinner prepared by Tonda and 
Sunday afternoon 27 July Czech and Slovak folk songs 
 

Thank you all for your support, hope to see you soon  
at Sokol 
 

Vera Zlaty 
President SMI 
  
 
 

 

 
 

Rodina Kindových získala cenu za největší rodinnou účast 

Our Special 
guest for  

Trivia night  
Alia Milano  

performing as  
 

Marylyn Monroe 
and dress  

designed by Jitka 
Penak couture  
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Hudební odpoledne 
 
V neděli 4.května uspořádala paní Ivana Snaidr 
odpolední Koncert české hudby k příležitosti hudebního 
roku 2014. 
Uvítal nás pěkně přichystaný sál a příjemná atmosféra. 
Během odpoledne vystřídaly se tria, kvarteta a kvinteta 
výběrem mistrů A. Dvořáka, L. Janáčka a J. Fibicha. 
V krásném provedení na vysoké úrovni umělců  
L. Aguiar, T. Kolosov, M. Welch a S. Andrews.  
Hudba byla vkusně proložena verši Jana Nerudy, 
Vítězslava Nezvala, ale také našeho krajana Josefa 
Tomáše. Zpaměti je krásně a zaníceně přednesla  
paní Barbara Semenov. Pro česky nemluvící byl 
k dispozici anglický překlad. Milovníci naší hudby  
a poezie si tentokrát opět přišli na své.  
Děkujeme paní Snaidr a jejím kolegům za bohatý 
kulturní zážitek. 

Trivia Night 
On the 17th of May 2014, Sokol held a Czech Inaugural 
Trivia Night to raise funds for building maintenance.  
We had a very good turnout of 50 people! The room 
was buzzing with energy and high spirits as the  
participants competed for the trivia prizes! Third prize 
was a selection of comfort foods, second prize bottle  
of Champagne and first prize, a series of spectacular 
sketches, donated to us by a very talented Czech  
artist—Mr W. Semler. It was such a pleasure to see 
everyone’s determination. 
We had a special guest appearance of one of  
Australia’s very own Marilyn Monroe impersonators, 
Alia Milano. She put on a very glamorous performance 
and even sung a special song to Marian, who  
happened to be a big fan of Marilyn Monroe and it  
was his birthday! 
 

We managed to raise a great figure of $515. A big 
thank you to all who helped organise this event. This 
night wouldn’t have been possible without all of you. 
At the end of the night, lots of members, including 
Kinda’s Family who came in a large group, stayed  
back and helped to put furniture back. 
 

Thank you to Vera who put lots of effort into organising 
this night. Also thanks to Eliska and Tomas for bringing 
in a lot of the younger generation. We hope that this 
tradition will be carried out by our youngsters in future 
years. 
                                                                     Jitka Penak 
 

Oh what a night!! 
 

What an educational, fun and enjoyable evening it was 
last Saturday at Sokol. There were prizes for winners 
and losers and for best Czech snacks on the table.  
All helpers were given gift bags. It was very well  
organised. l had a good time as I was in charge of the 
security—to ensure that no one Googled their answers. 
 

Thank you Sokol for organising this fun night  
 

                                                            Jiřina Bartoňková 
 
We were glad to see that children of original members 
Kugler and Kovarik were also present. It’s good to see 
children and grandchildren still supporting Sokol.  
Well done.                                                      Vera Zlaty 

 

Oznamujeme všem přátelům a známým,  
že nás koncem dubna opustila  

 

Paní    V l a s t a   P a v l í č k o v á 
 

Odešla tiše ve spánku ve věku 91 let.   
     Jejím příbuzným, synu Jirkovi,  
snaše Mary a vnukům Josh a Adamovi   
 vyslovujeme naši upřímnou soustrast. 
 

   Členové a výbor Sokola Melbourne 

 

Se zármutkem v srdci bychom chtěli oznámit všem 
přátelům a známým že nás náhle ve věku 66 let opustil  

 

I v a n   K i n d a 
 

  Ivan ztrávil poslední dva roky v Domově  
  v North Melbourne poté co se  
   musel kvůli špatnému zdraví  
vzdát své milované farmy v Trawool.  
 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.  
 

             Rodina Kindova 

 
Oznamujeme všem přátelům a známým,  
že nás po delší nemoci dne 27. dubna t.r.  

opustila maminka a babička 
 

P a n í   B o ž e n k a   N o v á k o v á 
 
 Za rodinu se s ní loučí dcery Jana a    
Marcela. A za členy a přátele Sokola  
 Melbourne Růženka a Allan Pustovi.  
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Když se řekne MÁJ ... 
- Zní to tak lahodně a romanticky, tak jak takový Máj 
v Evropě skutečně je. Země je plná vůní, všude jsou 
náruče rozkvetlých stromů a vlahost se tetelí ve 
vzduchu. Starší lidé pookřívají na přibývajícím teple 
slunce. A mladí -- ? Copak mladí! Těm ani není třeba 
slov básníka Hynka Máchy o lásky čase, ani nejdou 
pouze na petřínské stráně k procházkám a polibkům. 
Mládí cítí májové jaro každým coulem a všude.  
 
Na vesnicích se stále ještě staví máje a pořádájí se 
májové zábavy. Studenti v městech zase slaví své 
tradiční majáles. A Praha zní nadšenými tóny všech 
známých hudebních mistrů, aby tak oslavila májové 
Pražské jaro. Lodičky na Vltavě jsou stále v provozu,  
ať už je půjčují staří loďaři či nyní už známí 
Čechoaustralané. 
 
Ale jaký je ten Máj tady u nás u protinožců? Co se  
děje v té naší přírodě vezdejší? Je to tak trochu jako 
řijen-listopad, že? Slunce už nehřeje, dny se krátí, 
dešťů, mokra a chřipek přibývá. Na šampaňské už  
není vždycky chuť, a tak se dává na zahřátí slivovička 
nebo Becher. Brzy dojde i na svařené víno. Bez 
větrovky se už neobejdeš. Ale mladým Čechům a 
Slovákům to slovo M Á J přeci jen zní májově i zde. 
Proto se znovu rozhodli uspořádat slavnost stavění 
Máje s pohoštěním a hudbou. Tentokrát nachystali 
malou Májku i pro děti. Tu si děti krásně ozdobily, 
zazpívaly a zatancovaly nám pod ní, držely si pentličky, 
nosily kloboučky, šátky a sukýnky. Dokonce jsme měli 
také tři děvčata ve skutečných krojích, které ochotně 
přinesla spolehlivá Ivanka Jančařová. Písničky a 
básničky si děti nacvičily spolu s Eliškou a Vlastou.  
Ke zpěvu jim zahrál na housle pan Jeremy – nadšený 
hudebník a obdivovatel českého folklóru.  
 
Po malé Májce přišla na řadu ta velká. Opět bylo plno 
zdobení, ale taky i zavěšení flašky slivovice. Po tom  
to šlo ráz na ráz. Miro byl dokonale připraven se svými 
dvěma tyčovými podpěrami, a tak to letos hoši zvládli 
v deseti minutách. Všechna čest. Krásná práce.  
A protože k tomu po krátkém dešti vysvitlo opět 
sluníčko, zůstali jsme pod Májí trochu déle,  
abychom si společně zazpívali:  
Na rozlúčení, mý potěšení                                                                                                    
postavím pod okny máj ...   
 
Pan Jeremy opět zahrál a slíbil, že přijde rovněž,  
až si uděláme odpoledne s písničkami. Chystá se  
na ně také pan Dr. P. Kunz a další milovníci zpěvu. 
Datum bude včas uvedeno v přístím Kvartu.  
Přijďte si také s námi zazpívat.  
 
V.S.                                                               
 

 

Historie obědů ještě z doby 
starostenství P. Pospíchala 

Před téměř dvaceti lety, kdy manželé Zlatí skončili své 
oblíbené pohostinství Gypsy Baron v Richmondu, 
napadla starostu Pavla dobrá myšlenka: „Přijďte vařit 
dál do Sokola“. Skvělý nápad! A tak se nám po ta léta 
dostalo jejich péče a dobrých obědů. 
Užili jsme si tedy za ta léta mnoho výborných řízků, 
svíčkových, vepřových, knedlíků, bábovek a štrůdlů. 
Jsme rádi, že mají stále ještě zájem tuto tradici pro  
nás udržovat. Rádi jim pomůže několik členů Sokola  
a hlavně jejich dcera Věra – naše presidentka.  
Pokračujeme v pravidelných úterních obědech každé 
druhé a poslední úterý v měsíci. Jídelníček najdete 
v Kvartu nebo na webových stránkách. 
Děkujeme společně Edymu a Věře Zlatým za jejich 
dlouholetou houževnatou a cennou práci. 
 
 
 

Z české kuchyně... 
 

Hrníčkové knedlíky  

Napsala nám jedna čtenářka z Trutnova, paní  
H. Mašínová, která se zajímá o naši činnost a dostává 
náš Kvart. Na oplátku nám posílá její recept. Citujeme: 
“Dočítám se, že bez knedlíků se sokolské menu 
neobejde. Já někdy dělám knedlíky vylepšené, které 
pak jíme jen se zelím.  
 
Recept: 
 
 ¼ litrů mléka 
 půl lžičky soli 
 2 rozšlehané žloutky 
 1 hrnek hrubé mouky 
 2 rohlíky na kostičky 
 hodně petrželky 
 100-150g anglické 

slaniny – bacon 
 2 ušlehané bílky 

 

Dává se do 4 vymazaných hrníčků, do dvou třetin vody 
a pod poklicí se vaří 33 min. Paní Hana Vám přeje 
úspěšné vaření a dobrou chuť.  

           

V příštím Kvartu se můžete těšit na recept na dobré 
zelí. Máte-li nějaký recept, o který se chcete podělit 
s našimi čtenáři, neváhejte a pošlete nám ho.  
Redakce Kvartu 

*** 
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Vážené vedení Vodafestu, 
 

mnohokrát Vám děkuji za Českou školu Melbourne, ale 
také osobně, za bohaté oživení českých a slovenských 
tradic. Celá akce se Vám moc povedla, včetně počasí. 
Poděkování jistě patří všem dobrovolníkům, a to i těm 
schovaným v zákulisí a v kuchyni (oběd byl také 
báječný), ale především vám za výbornou organizaci. 
Naše děti mají velké štěstí, že máme mezi sebou tolik 
schopných a ochotných dobrovolníků. Děkuji Vám,  
že pro naše děti a krajany pořádáte tak pestrý program 
a tím prohlubujete jejich zájem o naše tradice a jazyk. 
Právě v sobotu ráno, před stavěním májky, jsme si  
v české škole četli ze slabikáře text Jak se budí jaro, 
který je o vynášení Morany. Četli jsme, povídali jsme  
si …., ale myslím, že teprve poté co si děti Moranu 
samy vyrobily, s procesím vynesly a spálily ji v ohni, 
děti plně pochopily, o čem text ve slabikáři vlastně je. 
 

Zuzana Vasitch, Česká škola Melbourne 

~ ~ ~ 
Povídá manželka muži: "Miláčku, za chvíli budeme tři." 
"To je úžasná novina!" 
"Taky si myslím. Rodiče se rozvádějí a maminka se 
stěhuje k nám." 

~ ~ ~ 

Vítání jara s Vodafestem 
Letos, již druhým rokem, pro nás Vodafest ve 
spolupráci s dobrovolníky z české a slovenské 
komunity připravil vítání jara a stavění májky na 
Šumavě. Abychom trumfli minulý ročník, stavěli jsme 
tentokrát májky dvě. Novinkou bylo stavění dětské 
májky. Starší chlapci si strom sami porazili, očistili a 
přenesli na vybrané místo, uprostřed dětského hřiště. 
Děti si strom samy ozdobily a postavily (samozřejmě 
pod dohledem dospělých). Starší děvčata v pestrých 
krojích a mladší dívky s červenými šátky na hlavě  
tento výkon oslavily zpěvem a tancem kolem májky. 
Poté, nabití jarní energií, jsme se vrhli na stavění  
májky pro dospělé. I tento strom si chlapi sami  
porazili, očistili a přinesli na místo. Zkušenosti 
z loňského roku a výborná příprava zajistily,  
že postavení proběhlo velice hladce během  
dvaceti minut.  
 

Po celý den se konaly aktivity zaměřené hlavně pro 
děti. Začali jsme výrobou přáníček ke Dni matek, 
nácvikem písniček a tanečků k májce, povídali jsme  
si o Velikonočních tradicích, vynášení Moreny a 
nakonec jsme se dozvěděli i o tradici pálení čarodějnic. 
Děti si vyrobily malé Morenky, společně jsme ustrojily 
tu naši Morenu, symbol zimy a zla, a procesím se 
zpěvem ji vynesli k ohni. Den jsme zakončili 
táborákem, na kterém jsme nejprve upálili Morenu  
a pak opekli buřty.  
 

Na oběd jsme si pochutnali na výborné polévce,  
guláši a koláčích, které věnovalo deset kuchařinek 
z naší komunity. Přestože byla předpověd počasí více 
než nepříznivá, sešlo se přes sto nadšených účastníků. 
Chtěli bychom jim poděkovat za jejich důvěru, že se 
akce podaří za jakéhokoliv počasí. A také že se 
podařila!  
 

za vedení Vodafestu Lucka Skaife  

Consulate of the Czech Republic in Sydney, Czech Centres 
and Honorary Consul General of the Czech Republic 

in Melbourne cordially invite you to  
the exhibition 

 
“The World of KVĚTA PACOVSKÁ” 

 
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 

*** 



6 Vysílání českého rozhlasu každý čtvrtek  
 na sbs.com.au/Czech v 17:00 

 

Jak se učíme v České škole    
         Melbourne 
 

Zpíváme a tancujeme, hrajeme na flétničky a xylofony 
Hrajeme hry 
Učíme se číst ze slabikáře 
Učíme se o tradicích ČR a slavíme české svátky 
Recitujeme a skládáme básničky 
Dramatizujeme a hrajeme divadlo 
Výtvarně tvoříme a soutěžíme 
 
 

V měsíci únoru a březnu jsme se v České škole 
Melbourne připravovali na naši první recitační soutěž, 
která vyvrcholila 22. března na pódiu s mikrofonem 
v Národním domě.  Zúčastnili se i ti nejmenší, někteří 
s pomocí rodičů. V kategorii nejmladších gratulujeme 
vítězce Klárce Dadds (4), která krásně odrecitovala 
Polámal se mraveneček. Školáci si pro nás připravili 
básně od českých klasiků jako je Hrubín, Sládek, 
Petiška a také skládali svoje veršíky. Snad i Vás tyto 
roztomilé veršíky, které děti vymyslely, potěší. 
 
Kytička Růžička  (napsala Anička, 7 let) 
Vyrostla kytička, 
našla ji rybička. 
Voněla kytička,  
jmenovala se Růžička. 
 
Malý lvíček (napsala Talia, 7 let) 
Malý lvíček našel klíček. 
Potom přišel strýček 
a chtěl po něm ten klíček. 
A strýček si odnesl ten klíček, 
dal mu za to míček. 
 
V letošním roce děti z České školy Melbourne, pod 
vedením ředitelky školy Zuzany Vasitch, založily 
dramatický kroužek Zvoneček. Nacvičily pásmo 
pohádkových písniček a zdramatizovaly pohádku 
Princezna na Hrášku, kterou nám zahrály na Noci 
s Andersenem, první dubnový víkend na Šumavě. 
Mladých talentů se předvedlo více, také slovenské  
děti z divadla KUK Junior pro nás nacvičily  
představení s písničkou The Stone Soup. A odezva 
z ČR od organizátorů na naši první Noc Andersenem?: 
 
Milá Zuzanko,  
zdravíme Vás i všechny milé tváře u Vás v České 
škole! Moc, moc Vám děkujeme za úžasnou zprávičku, 
kterou předáváme i dál, do naší konference Andersen, 
máme radost, že Noc s Andersenem se i  
u protinožců uchytila drápkem... Muselo to u Vás být 
úžasné dobrodružství! A těch dětí a jejich rodičů! 
Paráda!!! Ještě jednou Vám děkujeme, že jste se  
k nám přidali a máváme Vám všem!!!  
Vaše dojaté Hanka a Mirka 

 

Výtvarně tvoříme nejen na Vánoce, Velikonoce a pro 
maminky na Den matek, ale také se zapojujeme do 
mezinárodní výtvarné soutěže MDVV Lidice.  
V letošním roce na téma Rodinné zemědělství aneb 
naše zahrádka a pole byla oceněna za své vydařené 
fotografie Chantelle Vasitch (7). Tohoto již třetího 
čestného uznání pro naši školu si velice vážíme, 
obzvláště proto, že letos bylo do prestižní lidické 
soutěže zasláno celkem rekordních 27 868 prací  
ze 77 zemí světa.    

Recitační soutěž – nejmladším pomáhali rodiče 

Princezna na hrášku, děti z ČŠM  

Představení divadla KUK Junior  



7 Vysielania v slovenskom jazyku su každý piatok 
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        Česká škola Bayside                                        

Pravidelné vyučování se koná 
v hale kostela St. Mathew 
v Cheltenham, 
každou druhou sobotu  
(7. & 21. června,  
5. & 19. července) 
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. 
 

Škola má momentálně 2 měsíční pauzu, 
Začneme opět v srpnu tr. 

 
Info: Vlasta Sustek, tel.: 0408 088 167 

Email: susvlas@hotmail.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 

 

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 

 

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
                 pod záštitou  
           Konzulátu ČR v Sydney 
                       pořádá  
             14. – 15. června 2014  
                     

     konferenci českých škol v Austrálii  
                a na Novém Zélandu. 
 
             Máte zájem se zúčastnit? 
 

Kontaktujte Zuzanu na tel.: 0413 032 366. 
 zuzana@czechschool.org.au 



 

 

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 

 

 

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 

 
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  

 

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 
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  



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 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. 
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené 

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

 

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 

 

 
10.6.14 - Vepřo-knedlo-zelo 

Roast pork, sauerkraut, dumplings 
 

24.6.14 - Řízek s bramborovým salátem 
Schnitzel with potato salad 

 
     8.7.14 - Kuře na paprice s knedlíkem 
Chicken  with creamy, paprika sauce & dumplings 
 
                  29.7.14 -  Guláš s knedlíkem  
         Hungarian beef goulash with dumplings 
                                          

+ soup & desert with coffee 
 

                                 
Everybody‘s welcome ! 

 

                           

 

$20 

Czech - Slovak dinners in Melbourne 
www.czechfood.com.au - bookings 0414 147 793 

Česko-Slovenské večeře 
v Melbourne 

Rezervace provádějte, prosím, telefonicky na čísle: 
0414 147 793,  

e-mailem: booking@czechfood.com.au  
nebo přímo na internetových stránkách: 

www.czechfood.com.au  Dotazy či nabídky s pomocí 
adresujte na e-mail: tony@czechfood.com.au  

20. 6. 2014  
Jídlo bude podáváno od 17:00 do 20:00  

(rezervace nutná nejpozději do 17. 6. 2014) 

Polévka 

Kuřecí vývar se zeleninou 
Bramboračka 
Zelňačka s uzeninou 

   $5 
  $5 

$5 

Hlavní jídlo 

Kuřecí řízek s bramborovým salátem 
Moravský brabec se zelím a 
bramborovým knedlíkem 
Hovězí guláš s houskovým knedlíkem 

  $15 
  $15  
 
  $15 

Zákusek 

Moučník          $5 

Je možné volit libovolnou část menu, výběr polévky a 
hlavního jídla lze vzájemně kombinovat. 

1. Česko-Slovenská večeře v Melbourne  

2. Česko-Slovenská večeře v Melbourne  
11. 7. 2014  

New Librarian for Sokol       
           Wanted 
No experience necessary but 
passion for books is a must. 

Please contact Vera Zlaty 
vera.zlaty@gmail.com, mob. 0411 143 980 

Hledá se nový knihovník                                             
pro sokolskou knihovnu 
Zkušenosti nejsou podmínkou,                                            
ale vřelý vztah ke knihám je nutnost. 

Prosím kontaktujte Věru                     
vera.zlaty@gmail.com, tel. 0411 143 980 

8. června od 14 hodin  
v Národním domě  

 

Promítání s besedou 
Arménie a Náhorní Karabach  

 

aneb Tradice mezi válkou a mírem 
 

Navštívíme hlavní město Jerevan i drsné hory 
této zakavkazské republiky, vyšplháme na               
nejvyšší vrchol Aragats a nakonec se  svlažíme             
v jezeře Sevan. Nakoukneme místním do                 
kuchyně a ukážeme si, že tzv. vražedná                   
pohostinnost zde není jen prázdná fráze,                    
ale skutečně se děje. Jak se žije v zemi, která 
má většinu hranic uzavřených minovým polem 
nebo ostnatými dráty? Co se děje v Náhorním 
Karabachu, který nebyl nikdy mezinárodně uznán 
za stát? A víte, že Arméni zažili jednu                
z největších genocid v dějinách, která stála život 
asi 1,5 milionu obyvatel? 
 

Na besedu Vás srdečně zve Eliška Kyršová 



 

You‘ll have access to all functions,  

photos and news, current & past.         

www.facebook.com/sokol.melbourne                        

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 JUNE 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 

 EVERY FIRST 
SATURDAY 

SALSA 
Social dancing                                                                          Cost $15  7.30pm 

 EVERY SECOND 
SUNDAY 

Argentine Tango 
Social dancing                                                                          Cost $15  7.00pm 

 Friday 
20.6.14 

Czech-Slovak Dinner 
Booking essential. Further info on page 10.                              Cost $25 5.00pm 
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Sunday afternoon with Czech, Moravian and Slovak folk songs. 
 

27.7.2014  4 - 7 pm @ Sokol 
 

entry fee - donation to Sokol’s maintenance fund 
 

STRICTLY NO BYO! ALL DRINKS TO BE PURCHASED FROM THE BAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


