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              Emil František Burian                      
                  (1904 Plzeň –1959 Praha)  
 
 Tento rodák z Plzně dostal díky své muzikantské rodině vztah                

k hudbě do kolébky. Kompozici absolvoval u skladatele a                 
pedagoga J. B. Foerstera. Byl levicově orientovaný, jako řada jeho 
vrstevníků z řad české inteligence, a záhy po škole svou profesní 
dráhu spojil s českou avantgardou.  Jeho dílo bylo ovlivněno 
dadismem, kubismem i futurismem. Stal se členem skupiny                
Devětsil, která avantgardně orientované umělce sdružovala,                 
a v letech 1926–1927 působil v Osvobozeném divadle.                              
Po názorových neshodách scénu brzy opustil a s režisérem Jiřím 
Frejkou založil Divadlo Dada (1928–1929). Brzy ho oslovily 
myšlenky a revolta rozrůstající se KSČ, do níž v roce 1923 
vstoupil. Tehdy mu bylo pouhých 19 let. Založil soubor                  
Voiceband, který nabízel představení s recitací a hudbou,                       
a počátkem 30. let získal angažmá v Olomouci,  kde působil i jako 

jazzový zpěvák. V roce 1934 založil divadlo D34, které naplňovalo jeho představu o politicky 
orientovaném divadle s vlastním názorem. Divadlo fungovalo až do roku 1941 a číslo v jeho názvu se 
každou sezónu měnilo podle daného roku.  
Nacismus přetnul Burianovu profesní dráhu vejpůl. V roce 1941 byl zatčen a válku trávil po                      
koncentračních táborech. Roku 1945 se mu podařilo za velmi dramatických událostí při náletu na 
vězeňskou loď v Hamburku uprchnout. Po válce fungovalo ještě divadlo D46 a D47.  
E. F. Burian byl obdivuhodně činorodý: řídil divadlo v Karlíně a několik scén v Brně, zpíval, skládal, 
režíroval i hrál, spolupracoval s Československým rozhlasem. Od roku 1948 byl  významným                    
politickým funkcionářem v Národním shromáždění za KSČ. Byl propagátorem komunistických 
myšlenek a kultury, a přesto byl pro leckoho nepohodlný. Svou nespolehlivost předvedl peticí                     
za propuštění ruského režiséra Mejercholda, kterého nechal Stalin později zavraždit. V roce 1958 
také vystoupil s velmi kritickým projevem na účet SSSR a Stalina pod vlivem XX. Sjezdu                               
Komunistické strany Sovětského svazu. V 50. letech, aby unikl uzavření divadla, svou scénu spojil                
s armádou. Ta poté fungovala jako Armádní umělecké divadlo. O pár let později armádu opustil                    
a zpět divadlo přejmenoval na D34. V roce 1954 získal titul národního 
umělce. Zemřel v roce 1959 na kolaps jater za nevyjasněných 
okolností. Jeho syn je známý písničkář Jan Burian. 
E. F. Burian měl velice široký umělecký záběr. Tvořil v oblasti 
literatury (psal básně i prózu) a  divadla (jako herec, režisér                       
i dramaturg). Složil hudbu ke 20 filmům (Ze světa lesních samot, 
Ulička v ráji, Vojnarka, Siréna, Cesta do pravěku ad.) a vytvořil několik 
oper (např. Maryša, Bubu z Montparnasu, Mastičkář, Císařovy nové 
šaty). Spolupracoval  s rozhlasem a přispíval do novin.  
 
 

                                          Year of  Czech Music 2014 - Czech Composers  



Hello - Dobrý den, 
 

The committee has been very busy the last 8 months.   
I will outline what we have managed to achieve --- 
 keep up to date and pay all incoming accounts  
 resurface the dance floor downstairs 
 repair the air conditioning upstairs and downstairs 
 new table cloths (20 red ones) 
 purchase additional black covers for the chairs 
 purchase additional soup spoons, butter knives, 

soup bowls, coffee mugs, entrée plates and pots 
 100 new wine and champagne glasses 
 replace the DVD player upstairs 
 purchased new thermostat for bar fridge 
 steam clean and stretch the carpet upstairs  
 regular maintenance by pest control company  
 purchase of sonar devices for pest control  
 fix a leak in kitchen requiring a tap replacement 
 new vacuum cleaner, mops, buckets and brooms  
 regular spring cleaning of whole building  
 new wheels for grand piano so that it can be 

moved without damaging the dance floor 
 organised a large range of functions for members 

(dinner dances concerts, trivia night) 
A big thanks to all members and committee members 
that helped to achieve all these tasks. 
 

We have a new volunteer Helen taking charge of the 
library. She will be needing more helpers so if anyone 
wants to help please contact a committee member. 
A special thanks to Michael and Honza (from Domov) 
they have been giving the building a lot of attention.  
 

Please book for the pork feast as this function books 
out really quickly. This year’s AGM will be held                        
Sunday 5th of October. Thank you to all members              
that have paid their annual fees. Hope to see you at 
the upcoming function 
 

Vera Zlaty 
President SMI 

 

Finanční zpráva za červen 2014 
 
V tomto měsíci jsme přijali nájemní poplatek od  
České školy Melbourne ve výši $1.440,-  
 

Ke 30.6.2014 jsme měli celkovou bilanci $21.948.81. 
Dary na Český Dům a Kvart činily v červnu $335,-.   
 

Za dary na Sokolský Dům a Kvart děkujeme těmto 
členům a přátelům: 
 

Eliška Kyršová, p. J. Schubert, manželé Bebrovi,  
pí M. Kopečková, rodina Rosenfeld, pí Y.Paldus,  
pí S. Klepetko-Logan, p. G. Morgan, p. M. Rozman,  
pí S. Jašková, p. Oliverius. 
 

Vlasta Šustek , 
Treasurer SMI 

 

Naše knihovna 
Jak už někteří víte, od začátku července má naše              
česká knihovna novou knihovnici. Helena přijela do                      
Melbourne před 3 lety z Prahy v rámci pracovní stáže. 
A jak se v Austrálii často stává, místo 2letého                  
plánovaného pobytu zůstala v Melbourne na dobu 
neurčitou. Helena ráda chodí do kina a do divadla, 
hraje trochu tenis, potápí se a lyžuje. Poslední                 
jmenované hobby bohužel nemá v Austrálii ideální 
podmínky a tak se celkem pravidelně vrací na Vánoce 
do Čech. 
Helena se rozhodla pokračovat v malé rekonstrukci 
naší české knihovny, kterou před několika měsíci 
zahájila Eliška. Kromě abecedního a tématického 
setřídění knih plánuje připravit abecední seznam knih        
a základní pravidla pro zapůjčení. Práce v knihovně je 
stále dost, proto každý kdo má čas a chutˇ pomoci je 
více než vítán. 
Minulý víkend jsme zařadili do knihovny nové 
přírůstky. Mezi jinými krásné knihy o Praze                               
s fotografiemi, knihy o nedávné české politické scéně             
či pohádky a obrázkové knihy pro děti. Přijdˇte se            
sami podívat. 

      Čtěte na straně: 
 

2 ......... Ze stolu výboru  6 ..........  Pro děti a rodiče 

4 ......... Víte že...  8 ..........  Krajanské služby 

5 ......... Josef Chromý 11 .........  Program 
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Contacts: 
Vera Zlaty Mob: 0411 143 980     
email: verazlaty@gmail.com 
Vlasta Sustek  Ph: 9551 0279      
Mob: 0408 088 167 

From the Committee 

SOKOL MELBOURNE Inc. 
Národní Dům  
497 Queensberry St., 
North Melbourne, VIC 3051 
ABN 91 413 889 508, A0030170P  



 

 
 
 
 
 

 

      SOKOL MELBOURNE  
YOUR INVITATION TO BECOME A MEMBER 
 

SOKOL MELBOURNE IS A CZECH AND SLOVAK 
ORGANISATION BASED IN NORTH MELBOURNE 
 

WHY BECOME A MEMBER OF SOKOL? 
 To be part of a community where you will meet new people and socialise 

with others who also have an interest in Czech & Slovak culture 
 To keep alive the traditions and customs that belong to our heritage 
 To learn about the history of our homeland and the homeland of our ancestors 
 To have the use of a library of 1000s of books in the Czech & Slovak languages that can be borrowed,                  

as well as a video/CD library of Czech/Slovak cinema classics 
 To have a place to show off our heritage to the wider public and be proud of what has been achieved                      

by  previous generations of our community. 
 To have a place for community functions that reflect our food and customs 
 To become involved, if you so wish, in voluntary work for Sokol, including assistance with the upkeep                       

of our old building that needs a great deal of maintenance 
 

Only by growing our membership will our heritage be guaranteed and ensure the continuation                                 
of government financial assistance for our organisation – so, become a member today! 
 

Yearly cost of membership 
Pensioner: $15 
Individual adult: $25 
Family: $40 
As well as enjoying all the social benefits of being a member, a further advantage is a lucky member’s door             
prize at all functions. 

Renewing membership 
 

PLEASE RENEW AS SOON AS POSSIBLE 

 

Fill out and post to SOKOL MELBOURNE INC.  
Name: _______________________________ 

Home 
address:_____________________________________________________________________________ 

Email:____________________________________________ 

Home Number:___________________________ Mobile Number:_____________________________ 

Bank Receipt Number:____________________________________ 

Online - To renew a membership online, make a bank deposit according to the details below. After payment is 
made, please fill out the return slip below and send it, along with the receipt confirmation to Sokol Melbourne Inc. 
497 Queensberry Street, NTH MELBOURNE, VICTORIA 3051 
Westpac Bank, Account name – Sokol Melbourne Inc. 
BSB – 033 132  
A/C no – 290 864 
Cheque payment – To renew membership send your cheque payment, together with receipt and return slip to 
Sokol Melbourne Inc. 497 Queensberry Street, NTH MELBOURNE, VICTORIA 3051 
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bílá nahoře a pod ní červená (čteme odshora dolů).  
Když vlajku otočíme svisle, tak opět musí být první bílá. 
A jelikož čteme zleva doprava, tak je bílá barva vlevo, 
až poté červená. 
Je to jednoduché. Zkrátka bílá musí být první – buď 
nahoře, nebo vlevo. Stejně to mají další státy (např. 
Německo má vlajku z černého, červeného a žlutého 
pruhu. Když vlajku pověsí svisle, vlevo musí být černá, 
nikoliv žlutá). 
A stejně to je i s českou trikolorou. Ta je v pořadí bílá, 
červená a modrá barva (vlastně barvy na vlajce 
doplněné o modrou jako třetí v pořadí). Při svislém 
věšení trikolory musí být zleva doprava nejdříve bílá, 
pak červená a samozřejmě nakonec modrá. 
 

      Nejdražší obraz českého autora  
 

Kdybyste si chtěli koupit nejdražší obraz českého 
autora, potřebujete přes 50 milionů korun. 
Nejvíce ceněným českým malířem je František Kupka.    
Z pomyslného žebříčku pěti nejdráže prodaných 
obrazů na aukcích v České republice zaujímají Kupkovy 
obrazy první čtyři místa. Doposud nejdražší obraz                
se prodal v roce 2012 i s aukčními poplatky za 57,42 
milionů Kč. Jedná se o abstraktní obraz z roku 1913                 
s názvem Tvar modré. 
Oproti nejdražším obrazům na světě vypadá cena toho 
českého téměř směšně. 
Kdybyste chtěli vlastnit nejdražší 
obraz na světě, musíte do 
peněženky sáhnout mnohem 
mnohem hlouběji. Autorem 
nejdražšího obrazu na světě s 
názvem Hráči karet je 
francouzský postimpresionista 
jménem Paul Cézanne. Jeho dílo 
se v roce 2011 prodalo za                     
5 miliard korun. 
 
Češi byli po Američanech a Sovětech 

třetím národem v kosmu 
Titulek zní možná nabubřele, ale opravdu třetím 
národem v kosmu po Sovětech a Američanech byli 
Češi, resp. Čechoslováci. Údajně se jednalo o jakousi 
kompenzaci okupace Československa v roce 1968. 
Naším stále jediným kosmonautem je tak Vladimír 
Remek, který se do vesmíru dostal v sovětské lodi 
Sajuz 28 v roce 1978. Evropská unie označuje Vladimíra 
Remka za prvního Evropana ve vesmíru. 
Nezapomeňme ale na krtečka, který se do vesmíru 
dostal také velmi nedávno, tentokrát jej ke hvězdám 
vynesli Američané. :-) 

 

Svisle pověšená česká 
vlajka musí mít bílou 
barvu vlevo 
 

Takhle správně by se měla pověsit 
česká vlajka.                                              
Při pohledu zepředu musí být bílá 
barva vlevo, červená vpravo a modrý 

klín nahoře.  Je-li vlajka na stožáru, musí být  bílý pruh 
připevněn  ke stožáru. 
Proč? Protože pořadí barev je pevně dané, první je      
bílá a pak červená. Vychází totiž ze znaku.                             
Kdo nechápe, ať čte dál :-)  
Česká vlajka byla původně vlajkou Československa. 
Když v roce 1918 naše samostatná republika vznikla, 
používala dva roky vlajku stejnou jako Polsko (nahoře 
bílý, dole červený pruh). Proč? Protože to je vlajka 
Čech a zároveň historicky vlajka Českých zemí (resp. 
českého krále – vládce nad českými zeměmi). 
Vlajky totiž nevznikají obvykle „nazdařbůh“, ale 
vycházejí ze znaků. Současná vlajka historicky vychází 
ze znaku Čech či českého krále. Tím je stříbrný 
dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí (= jazyk a 
drápy) a zlatou čelenkou (= korunka) na červeném    
poli. Tedy to, co známe jako malý státní znak ČR. 
Když se kdysi dávno rytíři připravovali do boje, aby               
byli dobře rozpoznatelní, popř. jejich vojsko, dělali si 
prapory. Ty vycházely právě z jejich erbů. Tak vznikly 
vlajky. Erby i vlajky mají přísná pravidla vzniku. 
Když bychom tedy chtěli udělat vlajku Čech, máme 
víceméně jen jednu možnost – vyjdeme z toho, co je  
ve znaku (stříbrný, tedy bílý, lev), a to je první barva. 
Druhou barvou je barva pozadí štítu, tudíž červená. 
Proto měly a mají Čechy na praporu či vlajce jen dva 
pruhy – bílý a červený. Jelikož znakem Polska je 
stříbrná orlice na červeném poli, vlajka je stejná, 
protože se tvoří stejně. 
Když v roce 1918 vzniklo samostatné Československo      
i Polsko, obě země měly stejnou vlajku. Čechoslováci 
museli svou vlajku změnit a proto v roce 1920 přijali 
tu, kterou máme dodnes my. Jan Kursa přidal do  
vlajky Čech modrý klín, který symbolizoval třetí 
tradiční barvu Slovanů. (Slovanská vlajka v pořadí 
barev bílá, modrá, červená byla vytvořena roku 1848         
v Praze na všeslovanském sjezdu).  
A co s touto historií má co dočinění pořadí barev? 
Položím Vám jednu otázku – jak čteme? A odpovím 
rovnou: zleva doprava, odshora dolů.                                            
A stejným směrem přemýšlíme i o pořadí. Jsou-li tedy 
českými barvami na vlajce nejdříve bílá (vnitřek erbu   
– český lev) a pak červená (pozadí erbu), první musí 
být bílá, pak červená. Když je vlajka vodorovně, je tedy  
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ocenění vína Josef Chromy Chardonnay 2011 jako 
nejlepšího Chardonnay světa v londýnské mezinárodní 
soutěži Decanter World Wine Awards 2013. Vína Josef 
Chromy jsou exportována z Austrálie do České 
republiky, Kanady, USA, Velké Británie, Japonska, 
Singapuru, Číny a mnoha dalších zemí.  
 

Vedle nákupu, vybudování mnoha různých budov a 
zakládání nových rezidenčních čtvrtí po celé Tasmánii 
je J. Chromý zvláště hrdý na přestavbu staré rozpadlé 
budovy nemocnice v Launcestonu. Tato budova nyní 
pojmenovaná jako „The Charles“ s celkovou výměrou 
přes 13 000 m² slouží jako sídlo hotelu se 100 pokoji, 
restaurace, kanceláří, lékařských ordinací a 14 
luxusních apartmánů. Nejnovější investicí je nákup 
komplexu „Penny Royal“, jenž mimo jiné zahrnuje 
hotel s kapacitou 80 pokojů a momentálně prochází 
mnohamilionovou rekonstrukcí. Cílem přestavby je 
vytvoření několika restaurací a turistického zábavního 
parku s tématy námořnictví a prvních australských 

kolonistů.  
Navzdory 
zdravotním 
potížím 
(mozková 
mrtvice  
v roce 
2005) 
neustál 
Josef 
Chromý  

ve svých aktivitách a nadále stojí v čele společnosti 
„The JAC Group“. Byl vyznamenán řadou ocenění, 
mimo jiné Nejlepší podnikatel roku, Australian Export 
Awards 1994 za vývoz zemědělských produktů, Medal 
of the Order of Australia, Tasmanian Export Leadership 
Award 2008, Australian Export Heroes Award 2009, 
pamětní medailí od předsedy Senátu Parlamentu 
České republiky a v roce 2013 byl uveden do síně slávy 
Launcestonské obchodní komory.  
Sám si však nejvíce váží pozvání na oběd s britskou 
královnou v roce 2000, kterého se zúčastnil společně                 
s dalšími sedmi významnými lidmi, a byl poctěn 
nejčestnější pozicí u stolu, naproti královně. Pan 
Chromý i nadále šíří na nejjižnějším ostrově Austrálie 
český technologický a podnikatelský um na poli 
investičním, vinařském a v pohostinství.  
Josef Chromý ve svém domě mnohokrát pořádal 
setkání Čechů, kteří se jako on přistěhovali na 
Tasmánii. Využíval  k tomu různé příležitosti jako 
návštěvu biskupa Petra Esterky z Kalifornie (Cena 
Gratias Agit 2013) nebo koncertů známých českých 
skupin Olympic, Čechomor, Lenky Filipové a jiných. 
Josef Chromý totiž nikdy nezapomněl, z jakých poměrů 
pochází a odkud přišel.                                                   *** 

 

JOSEF CHROMÝ  
 

Josef Chromý získal již hodně nejrůznějších ocenění  
a trofejí a tento rok nebyl výjimkou. V rámci své 
návštěvy v původní vlasti obdržel státní ocenění - 
prestižní cenu Gratias Agit 2014 za příkladné aktivity  
v nevládní sféře zaměřené na propagaci České republiky 
a také čestné občanství města Žďár nad Sázavou za 
mimořádnou propagaci města ve světě. Čestné 
občanství je nejvyšší vyznamenání udělené jednotlivci 
městem a představuje výraz úcty k mimořádným 
zásluhám jedince. Město přitom čestná občanství 
uděluje jen výjimečně. Naposledy to bylo v roce 1998. 
Dosud čestné občanství dostali pouze účastníci bitvy  
o Anglii, letci západního odboje. Letos byl historicky 
poprvé oceněn zástupce  podnikatelského sektoru. 
 

Josef Chromý se narodil v Československu 18.12.1930.  
Z vlasti odešel v roce 1950 a v první emigrační vlně  
se dostal přes Rakousko do Austrálie. Usadil se na        
Tasmánii a stal se zde jedním  z nejúspěšnějších 
podnikatelů.  
V řemesle následoval svého otce a ve věku devatenácti 
let dokončil studium na Státní škole masného  průmyslu 
v Praze. Na Tasmánii začínal jako drobný podnikatel,              
v Burnie provozoval výrobnu masa a uzenin a dva 
obchody, kde své výrobky prodával.  V roce 1958 svoji 
společnost pojmenoval Blue Ribbon Meat Products a      
v roce 1972 postavil novou moderní továrnu. Podnik              
se díky jeho pracovitosti, podnikavosti a kvalitě            
výrobků rozrostl tak, že se stal největším tasmánským 
soukromým zaměstnavatelem. Vlastnil farmy, řeznické 
obchody, jatka,  továrny na uzeniny a distribuční centra 
a jeho hovězí a skopové maso se vyváželo do 22 zemí 
světa. V roce 1994 změnil Blue Ribbon ze soukromé 
společnosti  na společnost akciovou a tu následně 
prodal na Australské akciové burze.  
Ve stejném roce se J. Chromý začal zabývat vinařstvím, 
budováním a investicemi do 
oblasti turistiky a nemovitostí. 
Vlastnil prestižní australské 
značky vín Heemskerk a Jansz, z 
holé půdy vybudoval největší 
tasmánské vinařství Tamar Ridge 
a nyní vlastní vinice s názvem 
„Josef Chromy Wines“. Ty čestně 
nesou symbol České republiky – 
českého lva, a tak reprezentují 
Českou republiku i na druhé straně zeměkoule.                      
Tři produktové řady jeho vyhlášených vín nesou 
pojmenování Pepik, Josef Chromy a Zdar, podle jeho 
rodného města Žďáru nad Sázavou. Během posledních 
šesti let vína získala 17 trofejí, 40 zlatých, 71 stříbrných 
a více než 170 bronzových medailí  v australských                    
i mezinárodních soutěžích. Největším úspěchem je  
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Milí krajané, 
 

není tomu tak dávno, co jsem před pár 
měsíci v Melbourne – to byl ještě vrchol léta 
– vystoupila z letadla, abych se pustila do 
nového dobrodružství. To, co na začátku 

mělo jen nejasné obrysy, postupně nabylo plných tvarů a 
barev. Za tu dobu jsem toho s Vámi mnoho zažila a 
potkala celou řadu zajímavých lidí. Mé další kroky nyní 
vedou do Perthu, kde budu pracovat následujícího půl 
roku  a kam Vás tímto srdečně zvu. A pokud bychom se 
nesetkali tam, kde slunce chodí spát do oceánu a žraloci 
dávají dobrou noc, přijeďte si do nitra Evropy 
připomenout krásy češtiny i naší země – jistě mě tam 
někde potkáte.  
Děkuji Vám za vše, co jsem se od Vás naučila. Až se 
vrátím domů, budu tlumočit, co jsem viděla a slyšela. 
Budu vyprávět o tom, že i tak daleko od domova jsou lidé, 
kteří jsou hrdí na své kořeny, váží si bohatství českého 
jazyka, historie i kultury a kteří vzpomínají s láskou na 
českou krajinu. Vážím si také Vás, kteří se snažíte toto 
bohatství a lásku předat svým dětem. 
Děkuji České škole Melbourne a její ředitelce Zuzaně 
Vasitch za hodnotné zkušenosti do dalšího života                    
i práce a za obnovení tradice českých učitelů                                 
v Melbourne. Přeji všem dobrovolníkům ze školy, aby se 
jim práce dařila a měli z ní radost. Pro rodiče a děti nechť 
je škola místem, kam se rádi vracejí a kde si vytvářejí k 
češtině blízký vztah.  
Děkuji všem z vedení Sokola, kteří aktivně pracují na tom, 
aby byl Národní dům i nadále příjemným místem                          
k setkávání, i těm, kteří podporují Sokol návštěvou akcí, 
jež se zde konají. Ráda jsem se účastnila úterních obědů 
pro krajany, kde jsem se mohla seznámit také s rodinou 
Zlatých a generálním honorárním konzulem panem 
Milanem Kantorem. Děkuji prezidentce Věře za pomoc 
při organizaci různých aktivit. Skvělou posilou našeho 
přípravného týmu byla také Jitka Penáková. V Melbourne 
jsem mnoho času trávila právě v Sokole, kde jsem 
pracovala na obnově knihovny, která se může pochlubit 
novou knihovnicí, se kterou se jistě brzy setkáte. Tímto 
bych  chtěla poděkovat Petře, Lucii a Heleně, které 
věnovaly část svého volného času právě pomoci                         
v knihovně. Budu ráda vzpomínat i na své dospělé 
studenty češtiny, se kterými jsem měla možnost 
pracovat, i když jsme se češtině někdy opravdu hodně 
nasmáli.  
Přátelům Šumavy děkuji za vřelé přijetí a za to, že se              
o tak kouzelné místo dobře starají. Až budu doma 
vyprávět, jaké výtečné ryzce na australské Šumavě 
rostou, nebude mi to nikdo věřit. Děkuji Vlastě Šustkové 
za poutavé informace o minulosti krajanů i za pozvání do 
České školy Bayside. Cením si spolku Vodafest za 
propojování Čechů a Slováků, děkuji všem báječným 
bratrom i sestram, které jsem měla tu čest spoznať, a 
Slovenské škole za možnost zúčastnit se výuky. 
Seznam by  mohl pokračovat  ještě několik stran,  a  proto  

 

 
děkuji všem těm, kteří jakýmkoli způsobem podpořili moji 
práci a pomáhali mi cítit se v této daleké zemi jako mezi 
svými. Vážím si darů a krásných přání, která jsem od Vás 
dostala, přátelských rad, pomoci, ocenění mé práce                     
i pozvání domů. Bez nich bych si svůj pobyt zde 
nedokázala představit a omlouvám se těm, se kterými 
jsem se minula a nestihla rozloučit osobně. 
 

Vaše Eliška  
(eliska.kyrsova@seznam.cz) 
 

Konec června byl v České škole 
Melbourne v duchu loučení 

 
Loučili jsme se s vyslanou učitelkou Eliškou Kyršovou, 
která zde završila svůj pětiměsíční pobyt. Naposledy jsme 
si s Eliškou zazpívali a zopakovali si některá říkadla. 
Děkujeme. 
 

Loučili jsme se s naší knihovnicí a učitelkou začínajících 
čtenářů Renatou a její dcerou Aničkou, které odlétají na 
delší dobu do České republiky. Nutno dodat, že všichny 
děti odcházely s náručí plnou čtení z naší školní knihovny. 
Děkujeme, Renato, za Tvou celoroční práci. Aničko, ať se 
ti ve druhé třídě líbí. Pěkně ve škole dávej pozor a příští 
rok nás to zde naučíš. Budeme se těšit. 
 

Rozloučili jsme se také s našimi žáčky Ríšou  a Vilíkem,                 
a jejich rodiči Leonou a Grantem, kteří se stěhují do 
České republiky. Jejich aktivní zapojení v České škole 
Melbourne obohatilo i ostatní děti. Leona pomáhala jako 
asistentka a chlapci se vždy účastnili s radostí, včetně 
mnoha veřejných vystoupení. Vilík nastoupí v září 
s ostatními prvňáčky do školy a Ríša do mateřské školky. 
Přejeme jim hodně štěstí, aby se jim vše dařilo 
s úsměvem, ve škole samé jedničky, nezapomenutelné 
chvíle s babičkou  dědečkem a spoustu nových kamarádů.  
 

Budete nám chybět! 
 

Zuzana Vasitch, zuzana@czechschool.org.au 

Zleva: Renata, Vilík, Leona, Ríša, Zuzana 
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Když se řekne – srpen... 
 

Zapomíná se – 
 

Jak rok běží, má každý z měsíců svůj důležitý den.               
Jen se na ně čím dál víc zapomíná a v našem Kvartu či 
jinak neslaví. V březnu jsme si sotva všimli narozenin  
T. G. Masaryka, který se tolik zasloužil o základní 
změny z monarchie na republiku v zemích českých a 
slovenských. A už vůbec jsme nevzdechli na památku  
J. A. Komenského, kterému dodnes vděčí celý svět  
za lepší vyučování názorností ve školách – o dalších 
duchovních hodnotách ani nemluvě. Květen jsme 
propustili, aniž bychom měli radost, že Světová válka 
číslo 2 byla naštěstí skončena a doufejme se 
nedočkáme další. Alespoň jsme ale stavěli máje. 
 

V červnu se vzpomnělo na dětičky, ale v červenci jsme 
dali vale Mistru Janu Husovi. Naštěstí si o něm můžete 
přečíst krásné pojednání ve Krajanském Listu 
z Brisbane Klubu. Nu a teď je na pořadí srpen. 
 

Ano, myslím, že my všichni posrpnoví můžeme být 
vlastně vděčni, že ta okupace Československa v roce 
1968 způsobila naše silné pohnutí mysli a pomohla 
nám rozhodnout se pro jiný život. Zprvu určitě ne lehký  
- zvláště pro ty bez angličtiny, ale nakonec se snad 
každý nějak uplatnil, usadil, našel nové přátele mezi 
Čechy i nečechy a někteří si zachovali lásku k vlasti. 
 

Takže přesto, že už náme skoro 25 let po totalitě a lidé 
si mohou jet kam chtějí, myslím že jsme tehdy zakotvili 
dobře a že nás ta Austrálie přijala shovívavě, práce 
bylo dost a začít se dalo. Proto tak, jako vzpomínáme 
na jiná významná data, i ten 21. srpen si zaslouží každý 
rok si ho připomenout. V září to bude Svatý Václav, 
v říjnu Česká republika, v listopadu Dušičky a v prosinci 
Mikuláš. Vzpomeňme si tedy opět tento měsíc,  
že srpen nám dal sice zklamání nad neuskutečněným 
Pražským Jarem, ale zato dodal odvahu jít do světa  
za svobodou.                                     V. Sustek 

 

 

 

Česká škola 
Melbourne 
 

 za podpory Ministerstva školství,                             
mládeže a tělovýchovy ČR a  

Ministerstva zahraničních věcí ČR  
Vás zve na  

Den otevřených dveří  
a zápis dětí na školní rok 2015 

v sobotu  6. září 2014  
od 10.00 do 13.00 hod. 

v Národním domě: 497 Queensberry St,                               
 Nth Melbourne 

Více info: www.czechschool.org.au                            
nebo volejte 0413 032 366. 

Od hraní ke vzdělání  s Českou školou Melbourne. 
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 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                                             
Škola má momentálně 2 měsíční pauzu, 

začneme opět v srpnu tr. 
 

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

     

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. 

 
 
 
 

Playgroup pro česky mluvící rodiče a jejich děti 
Scházíme se každý pátek ráno od 10.00 do 12.00 hod.                          

v Alma Road Community Centre,  
200 Alma Rd., East St Kilda. 

Prijďte se i vy podívat mezi nás. Všichni jsou vítáni. 
 

Kontakt: Michaela Sazama 0406 070 422  
nebo michell_krejci@yahoo.co.uk 



 
 
 

 
 
 

 

 

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 

 

 
 

 

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! 

 
 

 Bližší informace rád poskytne  
Eda Zlatý, tel: 9502 0880 

paní Růžena Bernášková, tel: 9645 9879 

 
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 

Konzulát České republiky 
169 Military Rd, Dover Heights, NSW 2030 

PO Box 132, Vaucluse NSW 2030 
Tel: 02 9581 0111    Fax: 02 9371 9635 

 

Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606 Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006 

 

Generální konzulát České republiky 
500 Collins Street, Melbourne 3000 

 Tel: 03 9629 6196    Fax: 03 9629 1311 
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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  

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: 47 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606 Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755 
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Svatováclavská pouť  
 

v neděli 28.9.2014 
tradiční se mší svatou, obědem  
a tancem. Podrobnosti příště. 

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

Federation Square and Yarra Gallery   
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Born in Konetopy, Czechoslovakia on the 15th January, 1927,            
Joe died at home with his family in Templestowe, Victoria,                    
Australia on the 25th of June, 2014. 
 

He was a very proud Czech, but he called Australia home.  
 

Fondly remembered for his generosity, especially to the Czech 
community.  He opened up his home to many refugees in                
the day and helped in whatever way he could. 
 

A man of great strength, fairness and love, he is survived by his 
wife, Olga; his son, Jan; daughter, Helen; ten Grandchildren and 
three Great-Grandchildren. 
 

The Kinda family says farewell to their beloved Patriarch. 
 

     He will be missed by us all.  

 

 

 JOSEF FRANCIS KINDA 

  Oznamujeme všem přátelům a známým, že 
nás v červnu opustila zasloužilá česká lyžařka  
 

  Paní    Saša Nekvapilová  
 

Nar. 5.10.1919, se jistě dožila svého vysokého  věku            
94 let díky celoživotní lyžařské zdatnosti, kterou 
uplatnila i jako reprezentantka na Olypmijských hrách. 
Upřímnou soustrast jejímu bratru Františku Příhodovi 
vyslovují přátelé, známí a členové Sokola. 

  VODAFEST 2014 
Ranní ptáče dál doskáče... 

2 vstupenky za cenu 1 
Už jen 4 měsíce zbývají do čtvrtého ročníku největší 
události v kalendářích české a slovenské komunity                
v Melbourne - VodaFestu 2014! 
 

Nenechte si ujít český a slovenský folklorní festival 
VodaFest 2014 proběhne 22. listopadu 2014 od 11              
do 17 hod. v krásném areálu Austrian Clubu,                          
90 Sheehan Rd Heidelberg West.  
 

Čeká vás den plný příjemných zážitků, vzpomínek                     
a zábavy, za deště či za sluníčka. Letos jsme pro vás 
dokonce vytvořili zvláštní nabídku, kdy si do 30. září 
můžete zakoupit své vstupenky s 50% slevou (tj. 2  
kusy za $10)! Early Bird Special naleznete na našich 
interentových stránek vodafest.org. 
 

Příprava VodaFestu 2014 je již v plném proudu.  
Letos očekáváme kolem tisícovky navštěvníků.  

 

Na žádném VodaFestu samozřejmě nesmí chybět dobré 
jídlo a pití. Pivní stánek letos nabídne celou škálu 
slavných českých a slovenských alkoholických i 
nealkoholických nápojů, některé z nich poprvé. Národní 
jídla budou připravena našimi nejlepšími kuchaři a máme 
se čím pyšnit! V příštím čísle vám prozradíme, na co se 
můžete těšit.  
 

Pokud jste šikovní a měli by jste chuť se do příprav nebo 
v den Festivalu zapojit, rádi vás mezi sebe přivítáme. 
Nemáte-li čas se aktivně zapojit, můžete naši 
neziskovou organizaci podpořit alespoň svým členstvím. 
Jak se stát dobrovolníkem nebo členem VodaFestu a 
podrobnosti o Festivalu najdete na našich internetových 
stránkách vodafest.org. Týdenní aktuality pak můžete 
sledovat na naší facebookové stránce 
www.facebook.com/VodaFest. 
 

Na brzkou viděnou a slyšenou s vámi se těší organizační 
výbor VodaFestu 2014. 
 

Lenka Allen, Prezident 
VodaFest - Czech and Slovak Association Inc. 

 



DEAR READERS 
 

Please cut out and send with your contribution  
 

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

 
 

               PROGRAM FOR AUGUST 2014 

 

~ Obědy v Sokole ~ Lunches at Sokol ~ 
 

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

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

  12.8.14 Uzené se zelím, knedlík         9.9.14 - Vepřo-knedlo-zelo                                       
  Smoked pork with sauerkraut & dumplings  Roast pork with sauerkraut & dumplings 
 

  26.8.14 Stroganoff s knedlíkem                      30.9.14 -  Kuře na houbách tarragonem, knedlík  
      Beef stroganoff with dumplings                      Chicken with creamy tarragon & mushroom sauce, 
                                                dumplings 
 
                                                                                                                                                          + soup & desert with coffee 
 

                                                      Everybody‘s welcome ! 

 
EVERY SECOND 

& LAST TUESDAY 
LUNCH                      
Three courses of Czech cuisine                                             Cost $20 1.00pm 

 
EVERY 

THURSDAY COFFEE & CAKE - Pensioners 12.00 

 
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  
17.8.14 

Pork Feast 
Bookings essential by 6.8.14 on 0411 143 980                  Cost $25 1.00pm 

$20 

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. 
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Redakce Kvartu – Markéta Lyell                                       email adresa - sokol@aapt.net.au  

    v neděli  
17. 8. 2014   

1.00pm  
 

REZERVACE NUTNÁ 
NEJPOZDĚJI DO  
6. SRPNA 2014 

na tel.: 0411 143 980 (Věra)  
 

$25  
 

 Pokud máte zájem koupit si jitrnice 
nebo jelita domů,  

objednejte si je též telefonicky 
nejpozději do 6. srpna 2014  

 

INVITATION 
   Sokol Melbourne cordially invites you  to  
 

Spring Dinner Dance, 
 

  Saturday 13th September from 7.30 pm  
     with the band Vintage Blue Music 
 

                         Entry $10 
 

                 Dinner from 6.30pm 
       (soup, main, coffee & desert) 
        members $ 20 - non members $25 

 

      Bookings 0411 143 980 (Věra) 


