
ročník XXVI 
                     Červenec 2014 

      Čtěte na straně: 
 

2 ......... Z dění v ND  6 ..........  Slavnost Slabikáře 
4 ......... Příspěvky čtenářů  8 ..........  Krajanské služby 

5 ......... Konference ČS a SK škol 11 .........  Program 

vydává   SOKOL MELBOURNE INC. 
Národní dům - 497 Queensberry St., 
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051 
tel.  0411 143 980   or   0408 088 167 
email:  kvart@sokolmelbourne.com.au 

 Vítězslava Kaprálová (1915 Brno –1940 Montpellier)   
Česká hudba se může pochlubit velkým množstvím 
interpretek, ale pokud zabrousíme do oblasti skladby                 
a práce s dirigentskou taktovkou, najdeme žen jako 
šafránu. I proto je tato virtuozka z muzikantské rodiny                
v dějinách české hudby docela zvláštním úkazem. Mladá 
Vítězslava komponovala už od devíti let, ale skutečně 
poprvé předvedla svůj velký talent publiku Klavírním 
koncertem d moll, který sama zkomponovala i dirigovala. 
Na pražské konzervatoři, kterou vystudovala, se setkala   
s dirigentskými legendami Václavem Talichem, 
zakladatelem Českého komorního orchestru,                                  
a Vítězslavem Novákem. Studium zakončila Vojenskou 
symfonietou, která měla u kritiky velmi pozitivní ohlasy.  
 

Díky stipendiu vyjela v roce 1937 do Paříže, kde se 
zapsala do třídy dirigenta Charlese Muncha, který se 
později proslavil vedením Bostonského symfonického 
orchestru. Ve Francii jí zvláště učaroval Igor Stravinski. 
Kaprálová měla také možnost setkat se s velkými 
autoritami v oboru, mj. studovala skladbu u Bohuslava 
Martinů, pro kterého byla velkou inspirací nejen díky 
svému talentu, ale i kráse. Došlo i k románku, ale 
Kaprálová nakonec spojila svůj osud s Jiřím Muchou. 
Mucha byl synem Alfonse Muchy a do dějin se zapsal také 
tím, že byl v padesátých letech odsouzen za špionáž. 
Kaprálová procestovala s hudbou kus Evropy a po delším 

pobytu v různých zemích se vrátila dva roky před svou smrtí zpět do Brna. Její život ukončila 
tuberkulóza v pouhých 25 letech. Zemřela v exilu v Paříži. 
 

Kaprálová složila přes 50 skladeb, které se úspěšně hrají i dnes. Napsala hudbu pro violoncello, 
housle, smyčcové kvarteto, orchestr i skladby vokální. Z jejích děl můžeme jmenovat například 
Cyklus písní Navždy, Tři klavírní kusy, Legendu pro housle a klavír, Vánoční preludium pro komorní 
orchestr a Suitu rusticu pro symfonický orchestr. Během svého krátkého života si vybudovala renomé, 
které stále láká posluchače i ze zahraničí. Většina jejích děl byla vydána za jejího života a je úspěšně 
dále vydávána i po její smrti. Vítězslava Kaprálová byla za svou tvorbu ověnčena řadou cen a in 
memoriam získala v roce 1946 ocenění České akademie věd. 
 

Year of  Czech Music 2014 - Czech Composers                                                              
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From the Committee 
 

 
As we are nearing the end of this financial year, we‘d 
like to remind all members of Sokol Melbourne Inc. that 
membership fees for the year 2013/2014 must be paid 
by the 31.6.2014. Cost of membership is $25. New 
members are always welcome. Please contact any 
committee member for a nomination form. 
 

We would like to thank Eliška Kyršová, who was                  
helping us since February. During her time at Sokol 
Melbourne, she re–organised the library, prepared 
questions and planned the trivia evening, held                        
discussions on a variety of topics.  
Eliška, thank you for your help at Sokol. We wish you 
success in your next destination, Perth.!! 
 

Committee SMI 
 

 

Víte, že  –  “z naší historie” –  
 
29. května uplynulo 35 let od otevření sokolovny                     
v North Melbourne. Slavnost navštívily župy ze Sydney, 
Canberry, Adelaide a cvičení předvedla skupina malých 
i větších cvičenců, družstvo žen sestry Kašpárkové 
z Canberry, bratři ze Sydney na nářadí a gymnastky 
z Melbourne. Náš bratr Emil Formánek byl borec. 
Udělal stojku na bradlech. Jen se u toho opřel špičkami 
o strop! Ano, náš nový dům byl skvělý, jen výška stropu 
trochu nízká. To se rovněž ukázalo, když se cvičilo 
s obručemi. Leckterá se po vyhození odrazila zpět 
překvapivou rychlostí. Dům tedy nebyl úplně dokonalý, 
ale nadšení rozhodně veliké. Scházeli jsme se zde 
pravidelně každé pondělí “ve svém” při počtu 30—40 
cvičenců  a zacvičili si po rozcvičce na různém nářadí. 
Měli jsme žíněnky, lavičky, bradla, hrazdu, kruhy, kozu  
i koně a švédskou bednu. K tomu byly na zdi rovněž 
připevněny švédské žebřiny, v rohu sálu byly 
medicinbaly, gymnastické náčiní jako kužele, stuhy, 
obruče a míče.  
 

V horním sále bývala rovněž dřevěná podlaha. Chodilo 
se do něj postranními schody. Výtah ještě nebyl. 
Podium – jeviště s červenou oponou bývalo v zadním 
levém rohu dolního sálu. Na jeho prknech jsme shlédli 
několik dobrých výkonů ochotníků z Melbourne. 
Sociální zařízení bylo tehdy dole, v místě nynějšího 
baru. Do budovy se vcházelo malým vchodem, ale 
tehdy ještě existovala i velká roleta a nájezdní rampa, 
tak jako to vidíte u sousedů v budově na rohu. Čím dál  
víc však sloužil prostor k pravidelným zábavám, kdy 
hudba byla nahoře na malém stupínku, ale hřměla 
celým domem. Tančilo se nahoře i dole a stoly byly 
rozestavěné kolem zdí v obou sálech. Knihovna ještě 
nebyla a kuchyň  byla menší.   Vzadu se používal  malý  

 
 

výtah na jídlo. Tak to šlo po několik let. Další přestavby 
se schodištěm, barem, jevištěm dopředu, výtahem, 
větší kuchyní a záchody nahoře i knihovnou byly 
dělány později pod vedením Pavla Pospíchala. Tyto 
změny a celková úprava nám slouží dodnes.  
Od doby, kdy se zájem o cvičení snižoval 
s narůstajícím věkem členů uplynulo více než 20 let. 
Jméno Sokol se tedy drží pouze z úcty k členům, kteří 
dostali myšlenku tuto budovu zakoupit, zprovoznit                 
a zaplatit. Těch, kteří ještě mají sokolství v srdci je 
malá hrstička. Patřím mězi ně. Vyrostla jsem                         
ve Starostrašnické Sokolovně v Praze a cvičila                          
na posledním svobodném Sletě v roce 1948. Byla jsem  
u zakládání Sokola Melbourne v roce 1975. Cvičila 
jsem na pražském Sletu v roce 2006. Neodporuji 
nutným změnám a vývoji života v Melbourne                           
a akceptuji, že tento náš dům slouží všem a všemu 
českému a slovenskému, ale i česko-australskému.  
 
Nedejme ale úplně zahynout těm krásným myšlenkám, 
které byly podnětem naší nynější pospolitosti. Jsou to 
myšlenky sokolské, ideové a humánní. Aby nezištnost 
dál vítězila nad ziskuchtivostí, aby přátelství a 
kamarádství bylo silnější než závist a podezírání                      
a aby společné úspěchy a zdárné pokračování v klidné 
a slušné spolupráci nám bylo k radosti a bylo vždy 
přednější, než vyniknutí jedinců. Každý z nás neseme 
v sobě tyto dobré sklony. Snažme se je stále živě 
uplatňovat.  
 

V. Šustková 

 
 

Vernisáž výstavy Květy Pacovské 
 

V neděli 25. května konzul Hani Stolina zahájil výstavu 
plakátů české grafičky a ilustrátorky Květy Pacovské. 
Výstavu ocenili dospělí i děti a v průhěhu tří týdnů ji 
shlédli místní krajané, účastnice konference českých                 
a slovenských škol z Austrálie a Nového Zélandu, 
Australané a mnoho turistů ubytovaných v okolí 
Národního domu. Děkujeme Konzulátu ČR v Sydney 
za organizaci této kulturní události a rozšíření našich 
obzorů a Michalu Hančínovi z Domova za instalaci 
výstavy. 
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Czech and Slovak                    
Library at Sokol 
 

Milí přátelé a milovníci knih, 
 

za poslední 3 měsíce, co spravuji sokolskou knihovnu, 
se podařilo vytřít police a vyklidit prostory okolo polic, 
takže jsou knihy opět přístupné. Knihy plesnivé,                
nekompletní a zničené jsou ve sběru a ty zbylé jsme 
začali postupně třídit. Abychom mohli knihovnu znovu 
otevřít pro návštěvníky, je potřeba knihy nejprve                
uspořádat podle abecedy, protože v současné době 
není v knihovně systém. Je zde okolo 4 000                         
zajímavých knih, které čekají na zařazení, a každý                    
dobrovolník pro nás bude velkou posilou. 
 
Děkujeme také všem, kteří věnovali nějaké tituly do 
knihovny. Protože je místo v knihovně omezené, 
můžeme příjímat pouze knihy, které splňují tato kritéria: 
- jsou psané v češtině nebo slovenštině 
- jsou čisté a kompletní 
- nejsou ještě zařazené v naší knihovně 
 
Pokud byste rádi darovali nějaké knihy, prosím                          
kontaktujte Veru Zlaty                                 
(vera.zlaty@gmail.com, tel. 0411 143 980). 
Také hledáme nového nadšeného knihovníka nebo 
knihovnici. Podrobnosti se dozvíte u Very Zlaty. 

 
 
Dear friends and book lovers, 
 

I have been in charge of the library for the last                        
3 months. I have cleaned the shelves and the room 
around so that the books are accessible again. There 
are no more books that are covered in mould, half 
missing or seriously damaged. We have started to               
divide the books into sections. There is another step 
that needs to be taken if we want the library to be fully 
open for its visitors again. The library lacks system and 
should be alphabetically ordered. There are now about 
4 000 interesting books waiting for some order and 
every volunteer would be a great help. 
 
We would like to thank all of you who donated books 
for the library. Since the room in our library is very             
limited, we can only accept books that are: 
- written in Czech or Slovak only 
- clean and complete  
- not yet in our library 
 
If you want to donate any books, please contact                
Vera Zlaty (verazlaty@gmail.com, tel. 0411 143 980) 
We are also looking for a new enthusiastic librarian. 
Please contact Vera Zlaty for details.  
                            Eliška Kyršová 

 

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

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

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

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

Vepřové  Hody 
 

 v neděli  
17. srpna 2014 
od 13.00 hodin 

 
REZERVACE NUTNÁ NEJPOZDĚJI  

DO 6. SRPNA 2014 
na tel.: 0411  143 980 (Věra)  

 
 Pokud máte zájem koupit si jitrnice nebo jelita                  
  domů, objednejte si je též telefonicky        

nejpozději do 6. srpna 2014  
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Příhoda pana  Kaštánka 
 

Uděláš-li někomu dobře nebo zle, většinou se ti to  
v životě vrátí. Někdy se ten kruh události uzavře na 
opačném konci světa. 
Kolem roku 1977 pracoval pan Kaštánek jako ředitel 
firmy ZETOR (Australia) Pty. Ltd. Přijel na obchodní 
konferenci do Prahy a byl ubytován v hotelu 
Intercontinental. Ráno se šel projít na nábřeží a 
najednou k němu přišlo asi tříleté dítě. Bylo oblečeno  
v kombinéze a nebylo možné poznat, je-li to chlapec 
nebo holčička. Oslovilo pana Kaštánka: “Dědečku, jak 
se jmenuješ?” Pan Kaštánek užasl. Přestože měl 
mohutný stříbrný knír, vůbec nebyl starý a ješte nikdo  
v životě ho tak neoslovil. Chtěl dát dítěti deset dolarů, 
ale zjistil že má pouze stodolarové bankovky. Dal mu 
tedy do ručičky stodolarovou bankovku. Ale rodiče 
děcka byli nedaleko a peníze nechtěli přijmout. Chvilku 
hovořili, pan Kaštánek povídal, že sám děti nemá a že 
se mu ten chlapeček moc líbí a požádal je, aby za něho 
koupili dítěti dárek. Pan Kaštánek jim dal svou vizitku: 
Zetor Melbourne Australia a rozloučili se. Druhý den 
letěl zpět do Austrálie. 
Já jsem se do celého případu dostal mnohem později. 
Po roce 1989 vyzvala československá vláda Čechy  
a Slováky žijící na západě, aby pomohli svými 
vědomostmi podnikům v Československu. Já jsem na 
tu výzvu letěl do republiky. Chtěl jsem seznámit hlavně 
letecký průmysl s normami, parametry a přístroji, které 
byly bežně užívány v Austrálii pro kontrolování a 
měření teploty při tepelném zpracování součástí 
letadel. V pyrometrii jsem pracoval 31 let a moje 
příspěvky byly doma dobře hodnoceny.  
V Praze jsem bydlel u svého vzdáleného příbuzného 
Honzy Daňka. Jednou mne vezl autem do Mostu  
a po cestě jsme se bavili o různých věcech. Také jsem 
se zmínil, že máme v Melbourne zastoupení ZETORU.  
Honza se mne ptal, znám-li tam nějakého pana 
Kaštánka. Řekl jsem, že ho znám dobře, 
protože ZETOR je nedaleko od místa, kde já bydlím  
a často chodím ke generálnímu řediteli panu Zděnkovi 
Vavříkovi pro Hospodářské noviny a tam jsem se  
s panem Kaštánkem setkával. Po návratu do Prahy 
Honza chvíli hledal v šupleti, až vytáhl 15 let starou 
vizitku. Tak jsme zjistili, že oba pana Kaštánka známe. 
V té době Honza a jeho žena Marcela vlastnili  
ubytovací kancelář pro cizince. Napsali pěkný dopis, 
přidali kopie fotek a vizitku pana Kaštánka. Pozvali 
pana Kaštánka do Prahy a nabídli mu bezplatný pobyt. 
Také mu sdělili, že z toho tříletého blonďatého děcka 
vyrostla krásná dívka, která studuje herectví a že se 
všichni na něj těší. Od té doby má pan Kaštánek  
v Praze vždycky zajištěné bydlení a Honza nebo 
Marcela na něho čekají na letišti. Když jsem panu 
Kaštánkovi předal dopis nemohl si okamžite 
vzpomenout, po chvíli se mu vše vyjasnilo a kruh 
události se uzavřel. Pan Kaštánek se dožil 94 let  
a často si vzpomene na tento neuvěřitelný případ.                                                       

                                                          Zdeněk Paris  

 
 

Když se řekne “bosonohý“ ... 
 

Cože teď, v naší australské zimě? A přece vidíte kolem 
sebe mnoho zdejších dětí běhat bosy, ale hlavně malé 
děti sedět bosé na kočárcích. Nožky červenomodré, 
tvářičky bílé a z nosánku kape.. 
 
Naše maminky a babičky se vždycky řídily radou:  
“teplo od nohou”  a ponožky se nosily přes den téměř 
celoročně a někdy i večer do postele. Nepamatuju se, 
že bych viděla nosit tenisky nebo polobotky naboso, 
tedy bez ponožek. “Vietnamky” jsme neznali. Bosonozí 
bývali jedině mniši – nosili řemínkové opánky. Ráda 
vzpomínám na pana Paseku od Žďáru nad Sázavou 
nebo na pana Šlechtu. Vždycky lidem radili: “Držte si 
nohy v teple a vyhnou se vám rýmy, chřipky, kašle a 
obecná nachlazení“. 
 
Moje letošní stonání je toho pravým důkazem. Většinou 
jsem dbala jejich rady, ale letos, při našem obvzláště 
dlouhém a teplém podzimu, přecházela jsem domem a 
zahradou často naboso. A tak to šlo z koberce přes 
studené dlaždice v kuchyni na beton v zahradě parkrát 
za den. Ale po ránu už bývala v dubnu zima. Následky 
se dostavily. Dostala jsem chřipku jako hrom. Trvalo mi 
sedm týdnů zbavit se zanícených průdušek, bolesti 
v krku, problémů s dutinami a ještě dodnes mám 
dozvuky v uchu.  
Takže, hlídejme si naše cenné zdravíčko důsledněji a 
vklouzněme do ponožek či do bačkor i jen na pár 
kroků, abychom nemuseli sebe či děti draho a 
zdlouhavě léčit.  
                                                                   Vaše Vlasta 

                
       Česká škola Bayside                                        

Pravidelné vyučování se koná 
v hale kostela St. Mathew 
v Cheltenham, 
každou druhou sobotu  
(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 
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skvělou atmosféru, kterou doplňovaly uchvacující  
plakáty Květy Pacovské a projekty dětí z České školy 
Melbourne. Rád bych poděkoval Zuzaně Vasitch za 
výbornou organizaci celé akce, která podpořila práci 
učitelek a dobrovolníků v oblasti – Austrálie a Nový 
Zéland. Přeji všem školám mnoho úspěchů. 
Generální honorární konzul Milan Kantor 
 

České škole Melbourne bylo velkou ctí uspořádat 
konferenci českých a slovenských škol pro celou 
Austrálii a Nový Zéland. Naši organizaci a výsledek 
setkání jednotlivé školy hodnotí velice pozitivně. Byl to 
přínosný víkend v mnoha ohledech a oceňuji, že paní 
učitelky z České školy Melbourne se mohly zúčastnit 
v plném zastoupení. Zprávy o jednotlivých školách, 
nápady, odkazy, materiály, diskuse a výborně 
připravený společný putovní projekt Birlibán byly jistě i 
pro nás inspirující k další práci. Děkujeme vicekonzulce 
Šárce Ponroy Vamberové za její účast a podporu 
českých škol v AU a NZ a za uspořádání výstavy Květy 
Pacovské, která byla dalším zpestřením naší 
konference. Krásným překvapením pro každou školu 
byla jedna z barevných knih paní Květy. Poděkování 
patří honorárnímu generálnímu konzulovi Milanu 
Kantorovi za osobní uvítání účastníků konference a 
Domov Managementu za poskytnutí prostor Galerie 
Domov na celou dobu konání konference. Děkujeme 
také Sokolu Melbourne za laskavé zapůjčení 
projektoru, stolů a židlí. Přejeme ostatním českým                   
a slovenským školám v AU a na NZ mnoho radosti                
z pokroků žáčků, hodně energie pro paní učitelky                      
a těšíme se na další spolupráci. 
Zuzana Vasitch, za Českou školu Melbourne 
 

Shrnout takové obrovské množství dojmů a zážitků                
z konference do několika vět jde velmi těžko. Paní 
ředitelka Zuzana je jak dynamo - plná nevyčerpatelné 
energie a nápadů. Gratuluji k super týmu a pozdravuji 
všechny šikovné děti. Bylo inspirující nahlédnout pod 
pokličku výuky a vyměnit si zkušenosti s ostatními 
představitelkami škol. Já osobně jsem byla nadšená                
z práce dětí se slabikářem, velmi přínosný byl i 
workshop nápadů, stejně jako představení jednotlivých 
škol. Teď už je před námi jen spouta práce, ale těšíme 
se, jak poznatky z konference zavedeme do praxe. 
Jana Žilinková a Alžběta Tichoňová,                                    
Česká škola Adelaide 

 

Konference českých a slovenských 
škol v Melbourne 

 

Česká škola Melbourne v čele s ředitelkou Zuzanou 
Vasitch uspořádala 2. konferenci českých a                   
slovenských škol v Austrálii a na Novém Zélandu              
o víkendu 14. - 15. června 2014. První konference se 
konala v srpnu 2012 v Sydney.  
Na letošní setkání přijelo na 20 zástupkyň škol                       
z Adelaide, Perthu, Sydney, Wellingtonu, Aucklandu           
a Taurangy, aby se podělily o své zkušenosti, 
navzájem se poradily, inspirovaly, ale i osobně poznaly 
a navázaly přátelské vztahy.  V sobotu dopoledne se 
mohly učitelky podívat a inspirovat výukou                                
v melbournské škole. Na bloku prezentací jednotlivých 
škol účastnice přivítal generální honorární konzul                    
v Melbourne pan Milan Kantor, který Českou školu           
Melbourne podporuje. Vicekonzulka Š.P.Vamberová 
všechny přítomné jménem konzulátu v Sydney také 
pozdravila, poděkovala ředitelce Vasitch za iniciativu               
a organizaci konference. Poté už následovaly                 
prezentace jednotlivých škol – pokrývaly otázku                   
učeben, financí, jazykovou a věkovou úroveň dětí, 
učební pomůcky a metody výuky a mimoškolní aktivity. 
Na večeři a v neděli se pokračovalo v neformální 
diskusi o bilingvních dětech, motivaci rodičů či nejlepší 
praxi ve výuce a společných aktivitách.  
Konference byla pro všechny obohacením, inspirací                
a zároveň potvrzením, že zpravidla dobrovolná práce            
a vynaložené úsilí a energie maminek ředitelek                     
a učitelek, které stojí za úspěchem českých škol, má 
smysl. Do českých škol v Austrálii a na Novém Zélandu 
chodí pravidelně téměř 200 malých dětí. Pro letošní rok 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytlo téměř 700 
tis. Kč formou daru českým školám v Austrálii a na 
Novém Zálandu.  
 

Konzulát v Sydney si váží práce všech týmů českých 
škol a do dalších školních let přeje hodně zapálených 
učitelek, ochotných rodičů aktivně se zapojovat do 
chodu škol a zejména spokojených žáčků.  
Šárka Ponroy Vamberová, vicekonzulka 
 

Bylo mi milou povinností se v sobotu odpoledne 
zúčastnit konference českých a slovenských škol a 
pozdravit všech 20 účastnic, reprezentujících 9 škol. 
Nadšení učitelek zaplnilo Galerii Domov a vytvořilo  

Powerpoint prezentace jednotlivých škol   JuDr. M. Kantor, Z. Vasitch, Š.P. Vamberová 
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    Slavnost Slabikáře                            
 a pasování čtenářů                  
České školy Melbourne 

 

Slavnost Slabikáře a pasování čtenářů České školy 
Melbourne 
Takovou slávu jsme v Melbourne ještě nezažili. Česká 
škola Melbourne dodržela své slovo, Slavnost 
Slabikáře byla vskutku velkolepá a neopakovatelná. 
Díky Vám všem, kteří jste zaplnili sál Národního domu 
a vytvořili slavnostní atmosféru.  
Lukáši, Viktore, Lukáši,Toníku – „pasuji tě na čtenáře“. 
Aničko, Olivie, Chantelle, Talio, Nikolko, Molly – „pasuji 
tě na čtenářku“.....těmito slovy a přiložením obrovského 
meče na jejich ramena, pasoval konzul ČR Hani Stolina 
deset našich čtenářů ve věku 7 až 11 let. (pozoruhodné 
je, že pět z těchto čtenářů se narodilo ve stejném 
týdnu, v lednu 2007). 
Děti si své pasování zasloužily energickým 
vystoupením - pásmem písniček, básniček a hrou na 
zobcovou flétnu. Předvedly nám, co vše se učí také 
v prvouce a hlavně jak hezky čtou ze slabikáře. Jejich 
opravdovým testem bylo přečíst jedno z českých 
přísloví, které si náhodně vytáhly z klobouku Boba a 
Bobka. Tolik zaslouženého potlesku....Slavnostní 
odpoledne zahájily nejmladší děti písničkou Já jsem 
muzikant a přicházím k vám z české země, nechybělo 
občerstvení, mnohá poděkování a proslovy ředitelky 
školy Zuzany Vasitch, děti předávaly kytice VIP hostům 
a kytičky maminkám. Slavnost Slabikáře jsme zakončili 
ve znamení roku 2014, Roku české hudby, všichni 
přítomní v sále vytvořili velkou kapelu a zahráli si 
s námi na imaginární hudební nástroje na tóny píšně 
Dády Patrasové Z nás bude kapela, co hraje z vesela - 
vždyť to nic není.....Přes sto malých a velkých 
muzikantů v Národním domě vytvořilo naši kapelu. 
Poté  jsme nakrájeli nádherně nazdobený a výborný 
dort Slabikář (děkujeme Adriano). Doufáme, že i Vy jste 
z něho ochutnali malý kousek, abyste lépe porozuměli 
řeči české.   

 

Ukázku z videozáznamu ze Slavnosti a výběr fotografií 
můžete shlédnout na nových webových stránkách 
České školy Melbourne www.czechschool.org.au 

Děkujeme všem sponzorům a přátelům České školy 
Melbourne za jejich podporu v průběhu čtyř a půl let  
a ještě jednou děkujeme všem, kteří si v neděli 
odpoledne udělali čas a přišli podpořit naše školáky                
a paní učitelky, odměnit je potleskem a povzbudit je do 
dalšího učení a objevování barvitosti krásné češtiny.    
My tímto tleskáme Vám, ceníme si Vaší podpory. 
Děkujeme Vám za Vaše potěšující slova uznání, Vaše 
upřímné gratulace ústní a písemné a povzbudivá slova 
do další práce: 
 

Congratulations Zuzana and Colleagues for all your 
achievements over the last four years. Sunday’s               
purpose and the enjoyment the students expressed 
singing, playing their recorders and the beautiful                
poems learned and created – quite breathtaking!            
Every success to you for the future of Česká škola                   
Melbourne. (Elizabeth English) 
 

As a father of bilingual children I am proud to see them 
come such a long way. It was a good day where I got to 
see them perform and see the other children progress 
as well. Well done to the Czech School of Melbourne 
and a huge thank you! (Grant Westbury) 
 

It was wonderful to see the National House filled with 
families of the students graduating from reading and              
all the other guests that support the Czech School of            
Melbourne and those who came to simple enjoy the 
lively performance. These children are the future of 
Sokol Melbourne and we are happy to provide learning 
space for them. It is this generation that will have to 
work at keeping the Sokol traditions and the National 
house in North Melbourne. 
 

The students worked hard at presenting a program that 
showed their expertise in Czech language and reading. 
Well done, teachers!!!                                                               
Vera Zlaty, President of Sokol Melbourne Inc. 
 

Deset čerstvě pasovaných čtenářů České školy Melbourne a osm pyšných maminek  
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Ale Zuzana to všechno zvládá: komunikuje s českými 
úřady (ještě, že máme internet), objednává knížky do 
školní knihovny a učebnice pro děti, organizuje výstavy, 
workshopy, karnevaly, divadelní představení pro děti, 
Dny dětí. Také se s Českou školou Melbourne díky 
Zuzaně aktivně účastníme akcí na Šumavě, Vodafestu, 
Mikulášské. To všechno organizuje Zuzana téměř 
sama, samozřejmě za velké odpory své rodiny 
(poděkování tedy patří i manželovi Alexovi, dětem 
Chantelle a Talii) a také částečně za pomoci dalších 
dobrovolníků. 
 

Opravdu jen těžko si dokážeme představit kolik                  
energie, času a podpory ze strany její rodiny tomu 
všemu musí věnovat. Je to obdivuhodné! Kdo z nás            
by to dokázal? Ale ona to dělá ráda, s nadšením a               
s úsměvem. 
 

Vždyť naše děti tu mají téměř všechno jako v české 
škole - učebnice, časopisy, dokonce i české záložky     
do knih a někdy i nějakou tu českou laskominu, stále   
se rozrůstající knihovnu, plnou nádherných dětských 
knížek, CD a DVD, děti mají možnost navštěvovat          
mimoškolní akce, výtvarné workshopy a díky nim se 
účastnit i různých výstav a to přímo v naší drahé a tolik 
vzdálené vlasti (již zmíněný nedávný úspěch na              
Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice), a tak             
bychom mohli v seznamu pokračovat.. 
 

A jak zmínila ve svém projevu na Slavnosti Slabikáře, 
Majka (zástupkyně slovenské komunity a zakladetelka 
amatérkého divadla KUK): "Česká komunita by měla 
být šťastná a hrdá na to, že má takovou nadšenou             
podporovatelku českého jazyka a českých tradic jako           
je Zuzana". 
 

A proto závěrem nezbývá než ještě jednou říci, za nás 
za všechny -  Moc a moc děkujeme, Zuzano! 
 

Učitelky, rodiče a děti ČŠM 

 

Dopis z Konzulátu ČR v Sydney: 
 

Vážení přátelé,  
 

v neděli 25. května měl jsem možnost strávit                       
s Vámi několik hodin při příležitosti „Slavnosti 
slabikáře“ České školy a zahájení výstavy plakátů 
výtvarnice K. Pacovské v Národním domě a                      
v Galerii v Melbourne. Abych se přiznal, měl jsem 
na počátku trošku obavy, zda svou přítomností             
nenaruším dětem program, ale jejich přirozenost                
a nepředstíraný zájem mne záhy přesvědčily o 
opaku. Pobyt v příjemné atmosféře jsem si velmi 
užíval.  
Na druhou stranu pro mne bylo nesporně                       
profesionálně přínosné seznámit se                                  
s problematikou a významem výuky češtiny                       
v zahraničí, otázkami spojenými s dvoujazyčnou 
výukou a výchovou.  Ministerstvo zahraničních     
věcí ČR výuku českého jazyka v Austrálii                       
dlouhodobě podporuje, m.j. i formou pravidelných 
grantů udílených na doporučení našeho konzulátu 
v Sydney. Jsem rád, že jsem se mohl na vlastní              
oči přesvědčit, že tato podpora má svůj význam.  
Velmi fandím všem dobrovolníkům České školy, 
děkuji jim za dlouhodobou práci věnovanou dětem 
a upřímně jim přeji mnoho úspěchů do budoucna.  
S velkým poděkováním a obdivem  
 

Hani Stolina  
 
Poděkování Zuzaně, zakladatelce České školy            
Melbourne 
Rádi bychom za nás učitelky, děti a věrím i maminky, 
tatínky, babičky a dědečky poděkovali hlavní                      
organizátorce akce "Slavnost Slabikáře", Zuzaně. 
 

Byl by to dlouhý, nevyčíslitelný seznam činností, aktivit 
a akcí spojených s chodem České školy Melbourne, 
které pro nás Zuzana již skoro 5 let ochotně a s nadše- 
ním připravuje. Ona o tom většinou nemluví, prostě to 
dělá. A my jsme jí za to velmi vděční,  protože podpora 
a výuka českého jazyka v zahraničí  a speciálně v tak 
daleké zemi jako Austrálie není vždy jednoduchá. 

Konzul Hani Stolina pasuje čtenáře ČŠM             Nakonec jsme Slabikář nakrájeli a snědli  



 

 

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  
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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 

 

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 

 

 
 

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

Smoked pork with sauerkraut & dumplings 
 
          26.8.14 Stroganoff s knedlíkem 

Beef stroganoff with dumplings 
                                          

+ soup & desert with coffee 
 

                                 
Everybody‘s welcome ! 

 

                           

 

$20 

INVITATION 
 

 
 Sokol Melbourne cordially invites you  to a  
 

        Spring Dinner Dance, 
 

 taking place on Saturday 13th September  
                 from 8.00 pm  
   with the band Vintage Blue Music 
 
                     Entry $10 
 

                    Dinner $25 

 

Krajan z Hořicka seriozní střední věk hledá 
podnájem na 6 měsíců v Melbourne,  

platí předem. Výše dohodou.  
Volejte Vlastě 0408 088 167  
nebo Petře 0400 388 167. 

 

Nedělní pobožnost  
na Šumavě   

dne 6. července v 11 hodin  
 

Adresa: Locks Way, Belgrave South, 
Telefon: 9754 5159   Melway 84 J5 

 

21 - 29 August, ACMI Cinemas,  
Australian Centre for the Moving Image,  

Federation Square and Yarra Gallery   



 

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 JULY 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 

 Sunday  
27.7.14 

Sunday afternoon with Czech and Slovak folk songs 
Further info on page 12.                                                Cost $ donation 4.00pm 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


