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Jáchym Topol

Spisovatel a novinář Jáchym Topol se narodil 4. srpna 1962 v Praze jako syn básníka a dramatika
Josefa Topola. Po maturitě krátce studoval na střední škole sociálně právní, potom pracoval
v dělnických profesích a nějaký čas žil z invalidního důchodu. Od počátku 80. let se podílel na
samizdatových, a zejména undergroundových literárních aktivitách, stál u vzniku undergroundové
edice Mozková mrtvice, v téže době spoluzaložil a redigoval časopisy Violit a Jednou nohou,
zanedlouho přejmenovaný na Revolver Revue; v letech 1990–1993 byl této revue šéfredaktorem.
Působil též jako reportér v týdeníku Respekt, jehož původní samizdatovou verzi (pod názvem Sport)
spoluinicioval, od r. 2009 je redaktorem Lidových novin. Několik let také studoval etnologii na
pražské FF UK. Jeho mladším bratrem je prozaik a hudebník Filip Topol. Jáchym Topol je laureátem
Ceny Toma Stopparda(1988) za esejistické dílo a Ceny Jaroslava Seiferta (2010) za prózu Chladnou
zemí.
Jáchym Topol debutoval v samizdatových sbornících jako básník a jeho raná tvorba poetická,
a zejména publicistická, v níž se věnoval zvláště problematice národnostních či rasových menšin,
osudům politických exulantů a projevům společenské xenofobie, je všestranně spojena s tzv.
nezávislou literaturou.
Jáchym Topol vydává své knihy v posledních letech čím dál více i v zahraničí, kde často
podniká autorská čtení. V Melbourne se s ním můžete setkat 14.listopadu 2014
(více info v příštím čísle).

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

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

From the Committee
Hello - Dobrý den,
We had several events at Sokol this September with
great results.
The visit of the soccer team Bohemia from Prague
was enjoyed by everyone. They brought us some
Czech chocolates which we used as a raffle prize
at the Spring Dance.
Vintage Blue entertained us at the dance and a very
enjoyable evening was had by all that attended.
A big thank you to Vlasta, Vasek and Jitka for
organising the food for the Spring Dance, Jitka was
a success on reception as well.
Helena, a teacher at Czech School (she is an English
student here for 6 months), was also a big help on
the night. Michael is doing an excellent job helping
at all functions with the cleaning of the club.
Vasek did some much needed work in the bar,
installing new flooring, it really is very nice to see
improvements being done. He and Michael also
installed some much needed shelving so that things
were not lying on the floor. Thank you gentleman!!
We still have not resolved the heating of the upstairs
dining room as the cost is estimated at $5’000.00.
We are investigating more quotes.
Please remember that the AGM is on Sunday the 5th
of October, please put your nominations and proxy
votes to the committee if you are unable to attend.
Vintage Blue is having another Sing-along on Sunday
the 2nd of November, hope you can attend.
Thank you again for all your support
Vera Zlaty
President SMI

Říjen, měsíc Česko-Slovenska
Nic na plat, přes to, že jsme od roku 1993 rozděleni,
tady, v Austrálii, je třeba oslavit 28. říjen 1918 jako
hlavní pokrokový zlom pro Čechy a Slováky v minulém

století. Naše Československá
republika, založená před
devadesáti šesti lety dala
prostor proudu nového života
v demokratickém směru, dala
plné uplatnění národnímu smýšlení a hrdosti
odloučením od Rakousko-Uherska a tím se dostal
i Český a Slovenský jazyk na státní úroveň.
Je proto chvályhodné, že i po šedesáti, čtyřiceti nebo
dvaceti letech exilu či vystěhování sem z republiky
do Austrálie mluví k nám náš rodný jazyk stále vřele
a mile. Je krásné pozorovat, že se ti malí snaží naučit
ve škole nebo od babičky alespoň pár českých slov
(tak, jako to dělají Poláci, Italové či Maďaři, Číňani,
Vietnamci a Indové). Slovenská škola si vede rovněž
výborně. Je milé vidět dospělé zájemce listovat si
v českých knížkách naší nově přerovnané knihovny,
oplývající moderními svazky, klasikou, historií, slovníky
a beletrií.
Udržme si proto náš původ. Je to bohatství, za které
se museli naši čeští předci kolem let 1840-60 opravdu
bít. Tehdy byla němčina samozřejmostí a čestina jen
pro chudou spodinu. Za to se pak vznikem republiky
svobodně a nádherně rozvila a ve dvacátých letech
už volně vládla ve školách, úřadech, knihovnách.
Mnoho zde narozených dětí z českých rodičů hrdě
zvládlo české dorozumívání při návštěvě příbuzných
v domovině jejich předků. I ty moje dvě děti byly
nakonec vděčné, že chodily pět let do páteční české
večerní školy a nebyly samy. Bylo tam tehdy přes
čtyřicet dětí a mezi lety 1980-1985 z nich některé
i odmaturovaly. Proto vyzývám při této oslavné
příležitosti nejen mladé a malé, ale i zralé potomky
českého a slovenského rodu: obnovte si vaše znalosti
jazyka. Ve vašich žilách koluje stále česká a slovenská
krev.
Vaše Vlasta Šustková
P.S. Podrobnosti a možnost
učit se ve skupince i
soukromě snadnou výukou
získáte na stránkách inzerce.

Čtěte na straně:
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Notice of Annual General Meeting of Sokol Melbourne Inc.
The Annual General Meeting will be held 5th of October 2014 from 1.00pm at the National House, 497 Queensberry Street, North Melbourne. The meeting will be conducted in English. Election of the new committee will be
done by a ballot, members can vote in person, by appointing a proxy or by postal voting. Ballot Papers for postal
voting must be requested in writing.
Nominations for the committee positions must be received by the secretary by 21th September 2014.
Proxy and Ballot forms must be lodged with the secretary no later than 1.00pm 4th of October 2014.
The agenda is as follows:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening – welcome present members
Attendance
Minute of silence
Minutes of the 2013 AGM
Reports of the committee officers on significant transactions and activities
To receive and consider the statement submitted by the Association in accordance
with section 30(3) of the Association Incorporations Act.
7. Declaration of the closure of all activities and accounts for the past year
8. Introduction of new candidates for 2014-2015 SMI committee
9. Election of the new committee
10. Open forum – general business
11. Announcement of new committee
12. Review of membership rates.
13. Appointment of Auditor.
14. Closing of meeting
We look forward to seeing you at the meeting.
Committee of Sokol Melbourne Inc.

SOKOL MELBOURNE
YOUR INVITATION TO BECOME A MEMBER
SOKOL MELBOURNE is a Czech and Slovak organisation based on 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 as well as video/DVD library in Czech & Slovak
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.

To apply for membership contact any member of the committee or download a form from our website
www.sokolmelbourne.com.au
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Jarní zábava
s Vintage Blue
... přilákala tentokrát také mladší návštěvníky.

Oslavili jsme rovněž narozeniny naší členky
a redaktorky Kvartu paní Markéty Lyell,
která přivedla mnoho nových tváří.
Nevelký výbor Sokola se postaral o přípravu
a průběh. U přivítání a pokladny byla Jitka,
občerstvení z baru řídila Věra, o spokojenost
s večeří zajistil Vašek, Helenka (nová pomoc)
a Vlasta. K dobré náladě nám vyhrávali
Dr. Přema Kunc a Ivan Zachar. K tanci
a poslechu nám zazpívala Ivana.

S Přemou a Ivanou si opět zazpíváme
v neděli 2. listopadu v žánru:
Písničky ze 60tých a 70tých let.
Určitě si to užijeme tak, jako minule.
Sejdeme se už ve 3pm, začátek ve 3.30pm.
Nenechte si ujít další pěveckou přiležitost.

Fanoušci
Bohemians
v Sokole
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VODAFEST 2014
Jen 2 měsíce zbývají do čtvrtého ročníku největší
kulturní události české a slovenské komunity
v Melbourne - VodaFest Czech and Slovak Festival
2014! Přijďte se podívat a potěšit se dne 22. listopadu
do rakouského klubu na 90 Sheehan Rd Heidelberg
West.
Festival odstartuje v 11 hodin přehlídkou dětských
škol. Slavnostní otevření proběhne za zvuků fujary
v přítomnosti velvyslanců obou republik. Bohatý
program slibuje hudební představení místních talentů i zahraničních hostů. Letos přivítáme českou Cimbálovou
kapelou, která má připraven program jak folklórní tak hard rockový! Nenechte si jejich vystoupení ujít.
Festival existuje pouze díky štědrosti a talentu naší komunity a přispívá k poznání
a zájmu o naše krásné kulturní dědictví. K tomu patří i národní kuchyně, která
každoročně láká téměř 1000 návštěvníků. Typická jídla např. guláš, kapustnica,
langoše, cikánská či klobásy obstojí i u náročných gurmánů. Pivovary si letos
konkurují s 15 různými druhy piv, které vám nabízíme k vaší znalecké degustaci!
Dámy si přijdou na své u sklenky vína Josefa Chromého a voňavého trdelníku,
chodského koláče, štrůdlu a celé řady dalších dobrot. Děti můžou zakousnout
do husara z perníku nebo Tatranky, která je nám zde za oceánem vzácností.
Na programu je skákání v pytli, vyšívání a zdobení voňavých perníčků, stejně tak
jako skákací hrad, přetahování lanem či hodina polky. Zajímalo by vás co se nosilo
v minulém století, jak se na kolovrátku spřádá vlna, či jak se paličkují krajky?
Chcete uspět v soutěži o nejrychlejšího pijana nebo vyhrát poukázku na romantický
výlet a oběd pro dva? VodaFest 2014 má pro vás spoustu překvapení. Každý si
zkrátka přijde na své. Více informací naleznete na naší facebookové stránce www.facebook.com/VodaFest
či na internetových stránkách vodafest.org. Na Vaši návštěvu se těší organizační výbor VodaFestu 2014.
Lenka Allen, Prezident VodaFest - Czech and Slovak Association Inc.

Opět se blíží plánování léta – a tábor...
Slunce je sice ještě skoupé a zimomřivě pošle občas kolem poledne pár teplých
paprsků a jinak spíš studeně fičí a mrholí, ale kalendář neúprosně směřuje k měsíci
září, kdy se poprvé zmiňujeme o letním táboře pro děti.
Když jsem jela posledně na Šumavu v Belgrave, kde tábory pořádáme, málem jsem
zapadla se svým čtyřkolákem do rozbahněné a rozryté louky a z auta jsem honem pospíchala do tepla
kuchyně ke kamnům. V noci prý tu mívají i jinovatku. Ale až se překulí pár teplých týdnů, tráva kvapem
vyschne a i kolem táboráku se bude chodit po suchu. Zatím hoši přemohli mohutného obra – pokácenou
prasklou borovici a junácky se zhostili pořezání a rozštípání, aby nebyly špalky v cestě.
Tak kdy se sejdeme? Volají už nedočkaví táborníci a jejich rodiče. Ano. Datum je pevně stanoveno –
od neděle 4. ledna 2015 do soboty 10. ledna 2015. Přihlášky a seznam věcí bude k mání na Sv. Václava
28. září a od 1. října na internetu. Cena $280 za dítě. Sleva pro stálé vedoucí. V říjnu bude tematická
schůzka s Vlastou, Jarkou, Terezkou, Luckou a Lenkou. Nápomoc je vítaná.
Za táborové vedení vás zdraví
Vlasta Šustek
Mob.: 0408 088 167
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Úspěšná premiéra ČR na Fine Food 2014
v Melbourne
Osm českých firem se představilo ve dnech 15.-18. září 2014 na jubilejním 30.ročníku největšího potravinářského
veletrhu na jižní polokouli. Tisícovka vystavovatelů ze 45 zemí světa a asi 25 tis. návštěvníků mělo šanci na stánku
ČR v Melbourne vidět kvalitní české sklo Crystalite a porcelán G.Benedikt, originální energetický nápoj Fakeer,
ochutnat sušené maso Jerky, novopacké pivo, musli Semix a zahřát se třeba desetiletou slivovicí firmy Rudolfa
Jelínka. Skupinu firem doplnila technologická firma J4, oceněná titulem Exportér roku 2013, vyrábějící pekařské
pásové pece.
Velvyslanec ČR Martin Pohl přijel
z Canberry, aby slavnostně otevřel
veletržní stánek. Zástupce českých firem
v Austrálii srdečně přivítal a popřál jim
úspěšný veletrh. Pak už následovaly
desítky obchodních jednání s ostatními
vystavovateli a návštěvníky z oboru,
kteří dorazili z menších či větších
vzdáleností. Český stánek byl oblíbenou
zastávkou Australanů s evropskými
kořeny zejména z Balkánu. Srbové,
Chorvaté, Bulhaři, ti všichni znají velmi
dobře slivovici. Nepohrdli ani novou
medovou (Bohemia Honey) s menším
obsahem alkoholu, která je novinkou na
trhu. Židovské obchodníky zase oslovily
české kosher výrobky, tradiční pětiletá
slivovice a musli, které se vyváží do USA
popř. do Izraele. Představitelé firem byli s veletrhem celkově velmi spokojeni: výborná organizace, vysoká
návštěvnost, pozitivní reakce na produkty a hlavně cenné kontakty na restauratéry, velkoobchodníky a
distributory by měly přinést v příštích měsících své ovoce. Účast České republiky byla možná i díky grantu
Ministerstva zahraničních věcí na podporu ekonomické diplomacie a Ministerstva zemědělství ve spolupráci
s agenturou Ministerstva průmyslu
a obchodu CzechTrade. Z Evropské
unie měly svůj oficiální stánek jen
Rakousko, Itálie a bulharský
mlékárenský svaz (dotován EU).
Samostatné stánky měli potravináři
z Řecka a Kypru. Kvalitní obchodní
prezentace a otevřená sympatická
komunikace českých účastníků
výrazně přispěla k šíření dobrého
jména České republiky a jejích
výrobků v zahraničí. Věříme, že
na příští ročník Fine Food 2015
dorazí tentokrát do Sydney ještě
více českých exportérů.
Šárka Ponroy Vamberová,
Konzulát ČR v Sydney
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Česká škola
Melbourne

Česká škola
Melbourne

zve děti od 5 let na

zve všechny děti k účasti

výtvarný workshop na téma SVĚTLO

v pěvecké soutěži

v sobotu 25.října 2014 od 10 do 15 hodin

v sobotu 18.října 2014 od 10 do 12 hod.

pod vedením Marie Bierdümpflové
v Galerii - (511 Queensberry St, Nth Melb.)

v ND – 497 Queensberry St, Nth Melb.
Vstupné $5 na dítě, zahrnuje školní výuku

Cena $20/ dítě za den, zahrnuje materiály.

Účast nutno rezervovat: 0413 032 366
nebo zuzana@czechschool.org.au

Info: Zuzana Vasitch, tel.: 0413 032 366
nebo zuzana@czechschool.org.au

nejlepší práce zašleme do Mezinárodní výtvarné
soutěže Lidice

nejmladší děti mohou soutěžit spolu s rodiči,
přihlásit se mohou i dvojice dětí

Česká škola Bayside
Pravidelné vyučování se koná v hale kostela
St. Mathew v Cheltenham, každou druhou sobotu
od 14hod. – 15.30hod.
(11. & 25. října)
Další příležitostné hodiny budou přidány
podle dohody s rodiči.

Výuka českého jazyka pro dospělé
Ve Vision Australia, 454 Glenferrie Rd. Kooyong
Info: Vlasta Sustek, tel.: 0408 088 167
Email: susvlas@hotmail.com

Dětská knihovna
České školy Melb.
je otevřena i pro veřejnost
vždy v době konání výuky
v Národním domě
497 Queensberry St, Nth Melb.
Možno si vypůjčit: dětské knihy, časopisy,
učebnice,
DVD, CD a literaturu pro rodiče.
Info o škole: www.czechschool.org.au

Náš Kvart je přístupný všem, kteří chtějí prispět
jakoukoli cestou. Může to být článek, obrázky,
recepty, vzpomínky, oznámení nebo komentář.
Pište nám na adresu: sokol@aapt.net.au
Rádi Vaše příspěvky zveřejníme.
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Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606 Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
Konzulát České republiky
169 Military Rd, Dover Heights, NSW 2030
PO Box 132, Vaucluse NSW 2030
Tel: 02 9581 0111 Fax: 02 9371 9635
Generální konzulát České republiky
500 Collins Street, Melbourne 3000
Tel: 03 9629 6196 Fax: 03 9629 1311

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.

Specials do Prahy a Vídně
Letenky a zájezdy do celého světa
Emirates letí přímo do Prahy

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!

Volejte Evu Jančík

Bližší informace rád poskytne
Eda Zlatý, tel: 9502 0880
paní Růžena Bernášková, tel: 9645 9879

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

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
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Advokátní kancelář

COOL ZONE

M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 3000
Fax 03 9629 1311
Tel: 03 9629 6196

REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce,
prodej chladících
zařízení
Petr V. Kubásek,
Tel: 9587 1488
Fax: 9587 3754

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

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.

Suite 13, 242 Caroline Springs Boulevard,
Caroline Springs Vic 3023

Mirek tel.: 1300 367 059,
mob.: 0419 873 224
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Svatováclavská neděle
28. září 2014
Mše Svatá bude sloužena slavně
Arcibiskupem Denis Hart.
Koncelebruje D.Otec Vojtěch Eliáš z Prahy
a D.Otec Juraj Vnuk – místní slovenský kněz.
Začátek je ve 2pm.
Po Mši Svaté bude procesí ke Kapličce
Pražského Jezulátka a položení věnce
k pomníku padlým za dvě světové války.
Během dne jsou od 12 hodin podávána jídla
z bohaté tradiční kuchyně, rovněž koláče,
káva, perníková srdce.
Kroje jsou k zapůjčení.
Hudba hraje od 3pm k tanci a poslechu.
Je pro vás také připravena bohatá tombola.

Srdečně Vás zve správa Šumavy

~ Obědy v Sokole ~ Lunches at Sokol
Obědy se konají každé druhé
a poslední úterý v měsíci od 13.00 hodin
Lunches are every second & last Tuesday of the month from 1.00 pm
14.10.14 - Uzené, knedlík, zelí
Smoked pork, sauerkraut & dumplings
28.10.14 - Hovězí s cikánskou omáčkou, knedlík
Roast beef with gipsy sauce, dumplings

11.11.14 - Segedínský guláš s knedlíkem
Szeged goulash with dumplings
25.11.14 - Kuře na paprice s knedlíkem
Chicken with creamy paprika sauce, dumplings

+ soup & desert with coffee

Everybody‘s welcome !
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$20

PROGRAM FOR OCTOBER 2014

EVERY SECOND LUNCH
& LAST TUESDAY Three courses of Czech cuisine
EVERY
TUESDAY

Cost $20

ROCK N ROLL
Lessons and social dancing

Cost $15

EVERY
THURSDAY

COFFEE & CAKE - Pensioners

EVERY
THURSDAY

SWING
Lessons from 6.00-7.30pm, Social dancing 7.30pm+

Cost $15

EVERY FIRST
SATURDAY

SALSA
Social dancing

Cost $15

EVERY SECOND Argentine Tango
SUNDAY
Social dancing

1.00pm

7.00pm

12.00

Cost $15

6.00pm

7.30pm

7.00pm

Veškerou korespondenci (členské příspěvky, peněžní dary na Kvart a ND,
vaše návrhy a připomínky) zasílejte na náš P.O.Box.
Sokol Melbourne Inc.
P.O.Box 794
North Melbourne 3051
Prosíme nezasílejte poštu na adresu Národního Domu, jelikož není vždy správně doručena.

DEAR READERS
Please cut out and send with your contribution
CHEQUES MUST BE ADDRESSED TO: SOKOL MELBOURNE INC.
Kvart:
$........................
National house: $........................
Membership fees: $........................

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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