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Karel IV.

Narozen 14. května 1316 v Praze a zemřel 29. listopadu 1378 v Praze.
Byl jedenáctý český král, jako Karel I. vládnoucí od července
1346 až do listopadu 1378; jako Karel IV. byl německý (římsko německý) král od roku 1346 a císař římský od roku 1355. Byl
také italský (lombardský) král od 1355, burgundský (arelatský)
král od 1365, moravský markrabě v letech 1333 až 1349 a
lucemburský hrabě 1346 až 1353. Pocházel po otci z dynastie
Lucemburků.
Byl to první český král, který se stal také císařem Svaté říše
římské, a byl posledním korunovaným burgundským králem.
Stal se tak osobním vládcem všech království Svaté říše římské.
Karel IV. byl syn dědičky Přemyslovců Elišky a českého krále
Jana Lucemburského. Karel byl původně pokřtěn jako Václav,
jméno Karel přijal při biřmování během své výchovy ve Francii
po svém strýci a kmotrovi Karlu IV. Sličném. Karel IV. patřil mezi
nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku. Byl
neobyčejně
vzdělaný a inteligentní, plynně hovořil pěti jazyky.
Svou moc využil ke zkonsolidování českého státu, který byl od
jeho doby znám jako Koruna česká. Císař byl také autorem
nejvýznamnějšího říšského ústavního zákona Zlaté buly, který
platil až do zániku Svaté říše římské roku 1806. Ta také
významně
upravovala vztah českého státu k říši a potvrzovala výjimečné
výjimečné a nezávislé postavení v rámci říše.
Jako český král proslul Karel především založením univerzity
v Praze, která nese jeho jméno, výstavbou Nového Města
pražského, stavbou kamenného Karlova mostu přes řeku Vltavu
v Praze a hradu Karlštejna i mnoha dalšími počiny. Karel také
dosáhl významné územní expanze českého státu, především
severovýchodním směrem.

Zajímavé historické události měsíce května
1. květen 2004 – Připojení České republiky k EU
5. květen 1945 – Květnové povstání českého lidu proti německým okupantům
6. květen 1420 – Narození husitského krále Jiřího z Poděbrad, 41. český panovník
13. květen 1717 – Narození Marie Terezie, česká královna 1743
16. květen 1868 – Byl slavnostně položen základní kámen Národního divadla
30. květen 1434 – Proběhla Bitva u Lipan, která de facto skoncovala s husitskou revolucí
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Z pera starostky

Hello / Milí členové Sokola Melbourne a čtenáři Kvartu,
February and March have been very good months for functions at the National House. We had a big attendance at
the Plum Sunday lunch, even though it was a hot day. Vlasta, Michal Ruzicka and other helpers did a terrific job
making over 400 dumplings. A big effort that was appreciated by all that attended.
In March, The 2 Gipsy Queens and ensemble provided hours of passionate music. Honza prepared a delicious
meal and overall it was a most enjoyable evening.
Upcoming events
Saturday 2nd April - Vintage Blue Music will play a large variety of Czech and English music. Dinner by Honza –
don't forget to make a booking in advance. Meals start at 7pm, music at 8pm. Bring your friends along.
Saturday 7th May - Marcy and Romana, two excellent violinists, and a pianist will entertain us with romantic dance
music. Not to be missed.
Saturday 4th June – Trivia Night fundraising event. Start to get your teams together for this annual fun and
educational evening. Questions about the Czech Republic and Slovakia, entry $10/ person. This year the committee
would like to raise money for new window curtains upstairs.
It is great to have new helpers at the club. Michal Krejčí is the new editor of Kvart and Julie Pelar is working on
Sokol's website update. Thank you, Michal and Julie for your contribution.
We hope to see you at a Sokol function soon.
Vera Zlaty and Sokol Committee

Finanční zpráva za únor 2016
V měsíci únoru a březnu bylo zaplaceno třetí období Council Rates $ 856.00. Vodné bylo $ 298.00, taxa z prodeje
$ 303.00, poplatek účetnímu $165.00 a poštovné $ 320.00.
K 7.3.2016 bylo po všech těchto poplatcích na kontě Sokola Melbourne celkem $ 9,024.15. Aktivní nárůst financí
přibývá hlavně z pronájmu sálu pro skupiny Tango, Swing a Salsa. Dalším zdrojem příjmu je prodej nápojů z baru.
Dobrý sezónní příjem přišel z úspěšné Sokolské Švestkové neděle. Čistý zisk za prodej obědů byl $ 820.00 a za
nápoje $ 473.00.
Děkujeme Věře Z., Michalovi R., Jiřince B., Vlastě Š., Honzovi S. a Daniele - studentce za velkou nezištnou
pomoc.
Vedení Sokola

Já půjdu tam, kam všechna pokolení odešla a lesy budou dále v slunci snít
a vody budou dřímat v lesku bílých hvězd.
Dne 16. března 2016 nás ve věku 91 let opustil Eda Zlatý,
vášnivý muzikant, nadšený kuchař, veselý společník,
milovaný manžel, tatínek, dědeček, přítel.
Žil naplno a k poctě svému jménu – zlaté české ručičky,
zlato v hrdle a zlaté srdce.
Drahý Edo, budeš nám chybět, ale v našich vzpomínkách
a srdcích s námi budeš navždy.
manželka Věra, dcery Věra a Anna s rodinou
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Když se řekne Velká noc

Naše babičky považovaly tyto svátky za náramně
důležitou část roku. To bylo nějakého mytí, cídění,
vymetání a líčení, aby se uvítal tento svatý jarní čas s
čistým stavením a čistým pocitem na těle i na duši.
Proto byl i půst od masa, proto se dojídaly staré zásoby a
dělalo se místo pro všechno nové: nové šaty o
velikonocích pro kluky i holky, mláďátka v přírodě i v
hospodářství a k tomu všemu i ten jarní životodárný
ruch, který nám zde, u protinožců dosud citelně o
Velikonocích chybí.
Proč je symbolem zajíček? Nejvíce se na jaře v březnu
množili. A proč ta vajíčka? Inu, každá hospodyně jich
měla opravdu nazbyt. Vždyť ty slepice snášely z jara o
sto šest. Připomeňme si, že vejce je jednobuněčný
objekt – symbol nového života. Lidé se vzájemně
podarovali vejci s přáním úspěšného, zdravého roku;
mládenci a děvčata si vajíčkem (malovaným) vyznávali
lásku a dokonce i zaslíbení a nebo je dávali honem
honem klukům, aby se nedostalo pomlázkou

Z křesla seniorů

namrskáno. Dnes se nad tímto posledním obyčejem
mnohý pohoršeně mračí – přece nebudeme ty holky bít,
to se nedělá.
Tak to bylo za babiček a snad i maminek. Některé tradice
a zvyky se odkládají. Ale každoroční velikonoční očista je
stále důležitou součástí tohoto období. Rovněž i
návštěva kostela zůstává dosud tradicí stálou, silnou a
křesťanskou. Zvláště letos, v roce Milosrdenství, slavíme
silněji vzkříšení Krista. Je to balzám pro naši mysl a
srdce. Budoucnost se jeví jasněji s pocitem odprošení,
odpuštění v nové cestě smíření a hlavně vítězstvím nad
vším nedobrým z minula. Kdo dokáže překonat svou
slabost, stává se větším člověkem. Ze starodávné Velké
Noci, kdy Bůh všem odpustil, zbylo nám pokání a
křesťanům přiznání se k Pánu. Přejme si, aby nám
zůstala tato radost z odpuštění a vzkříšení k novému
životu po celý rok.
V. Šustková

Křížová cesta
Na Velký pátek se koná v 10.30 ráno Pašijová Křížová
cesta. Přijďte na Šumavu obnovit svou víru a
poděkovat živým i mrtvým za náš krásný park.

Lola Hemalová
Kdo by neznal usměvavou tvář paní Loli Hemalové. Patří
se svým manželem Milanem k jednomu z pilířů české a
slovenské společnosti zejména Sokola již od roku 1968.
Podíleli se na začátcích budování našeho Sokolského
klubu spolu s dalšími. Namátkou jmenuji Markovi,
Kuglerovi, Petráňovi, Podolských, Hájkovi a mnoho
dalších. Paní Lola se dožívá 9. března svých 90 let v
krásném kruhu rodinném. Svůj den oslavila s dcerami
Radkou a Hanou, vnuky, pravnuky a přáteli. Přejeme jí
ještě mnoho dalších šťastných let.
Další oslavenkyní tohoto měsíce je paní Věra Zlatá,
která dovrší svých 86 let dne 13. března. Do budoucnosti
jí přejeme hodně síly a zdraví.

Pro velký zájem krajanů bude Šumava na Hod
Boží velikonoční otevřena. Lehčí občerstvení bude
k dostání.

UPOZORNĚNÍ
Upozornění o Šumavě. Letos se z technických
důvodů nekoná slavnostní velikonoční oběd.
Správa Šumavy se omlouvá.
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Proč má český lev dva ocasy
Verze první
Odpověď musíme hledat v heraldice, pomocné vědě historické, jejíž předmětem
jsou erby a znaky. Populární verze výkladu sice vysvětluje dva ocasy českého
heraldického zvířete jako symbol spojení dvou zemí, kterým Přemyslovci vládli
v době, kdy získali lva do svého znaku – tedy spojení Čech a Moravy. Heraldika
však dvouocasost našeho lva zdůvodňuje trochu jinak. Lev ve státním znaku
České republiky má dva ocasy proto, že je to lev. Tedy je to samec lva a není
to lvice! Obecně v heraldice platí pravidlo o tom, že se pohlaví u erbovních zvířat
rozeznává tak, že pokud má zvíře nějaký nepárový orgán zdvojený (nejčasteji hlavu
nebo ocas) je to samec. Z našeho prostředí to krásně ukazuje například moravská
a slezská orlice, která má každá jednu hlavu na rozdíl od dvouhlavého orla, kterého
mělo ve znaku Rakouské císařství.

Verze druhá
Český lev je pojem pro lví heraldickou figuru objevující se na erbech českých
panovníku, později na znaku českého státu. Dnes se pod pojmem český lev rozumí
„stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí", který se jako
symbol Čech (někdy reprezentoval všechny země Koruny české) objevuje od 13.
století, v době vlády Přemysla Otakara I.. V podobném významu mu předcházel
jednoocasý lev (příčiny přidání druhého ocasu nebyly nikdy jednoznačně vysvětleny),
který nahradil přemyslovskou černou plamennou (svatováclavskou) orlici na
stříbrném poli. Tato figura se udržela až do současnosti na malém, středním i velkém
znaku České republiky. Český heraldický lev v červeném poli je současně malým
znakem ČR. První nepochybný doklad existence stříbrného dvouocasého lva
v červeném poli tak pochází až z roku 1247, kdy jej jako své erbovní znamení přijal
z titulu markraběte moravského Přemysl Otakar II.. Mnozí historici se domnívají, že
tento symbol používal jako spoluvládce svého otce, krále Václava I. a druhý ocas
symbolizoval právě Přemyslovo spoluvládcovství. V roce 1253, když po smrti svého
otce, Václava I. nastoupil na český trůn, ponechal si tento erb a začal jej používat
jako znak českého krále (pro moravského markraběte si pak vytvořil nový erb
s šachovanou orlicí). Tento znak s různými drobnými změnami ve výzdobě zůstal
znakem Českého království až do roku 1918 a jako znak Čech až dodnes.

Současnost a minulost české aerolinie OK
Definitivně se rozhodlo o jejich částečnému prodeji korejské Korean Air. A to za cenu, za kterou by si aerolinky
nepořídily ani běžný dopravní letoun. České aerolinie, založené 1923, patří k pěti nejstarším aerolinkám na světě.
Jejich význam tkví ale ještě v něčem. Jakožto český dopravce užívající identifikační značku OK. Což je velmi
ceněná součást aerolinek. Jak se vůbec OK dostalo na křídla českých
letadel? Příběh je to poměrně veselý. Když se tyto značky přidělovaly
jednotlivým státům (obvykle se totiž podobají zkratce daného státu Německo
má například D), Československo požadovalo imatrikulační značku CS.
Tu si ale údajně vybrali Španělé (ač ji dnes používá Portugalsko) na počest
svého krále Carlose. Československo si muselo najít náhradu. Tehdejší
delegace měla ve svém čele Otakara Koudelku, právě jeho iniciály se zřejmě
staly československou a následně českou imatrikulační značkou OK. Ta je už
delší dobu ve světě oblíbeným symbolem pro souhlas, výraz v ”pořádku”
nebo ”skvělé". Sice s ní nemá označení našich letadel nic
společného, ale nyní jsou rozhodně nezaměnitelná.

Jak
vůbec vznikl výraz O.K.
Jedna z více verzí o původu vzniku oficiálního celosvětového výrazu O.K. je dost kuriozní a připomíná to příběh s
označením našich letadel. Stalo se to údajně v Detroitu, v automobilové továrně Henryho Forda, krátce po zavedení
pásové výroby. Na konci pásu, z něhož sjížděly hotové kusy karosérie, byl zaměstnán kontrolor německého původu
jménem Oskar Kraus. Jeho úkolem bylo kontrolovat, zda jsou vyrobené díly v pořádku, a ty, které prošly, měl výrazně
označit nějakou značkou, že jsou v pořádku. To, co prošlo jeho rukama a bylo shledáno vyhovujícím, tak označil na
důkaz kontroly svými iniciálami O.K. “ Oskar Kraus” a odtud původ onoho sousloví vše v pořádku, čili OK. OUKEJ.
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Paní učetelka Pěva vzpomíná na
svou cestu a letošní letní tábor

Když se naše letadlo odlepilo od letištní plochy
v Melbourne a zamířilo směrem do Česka,
ukápla mně slza. Nebylo divu, vždyť jsem v
Austrálii strávila rok života, vždyť tu mé dvě
malé dcerky oslavily své druhé a třetí
narozeniny. Vždyť jsme opouštěli krajany, své
australské přátele…
Krajanská tematika je mou srdeční záležitostí
již od devadesátých let, kdy jsem začala
navštěvovat krajanské spolky v Rumunsku. V
této chudé zemi mě čeští krajané natolik
okouzlili svou upřímností, nekomplikovaností,
pokorou a neuvěřitelnou pohostinností, že jsem
se rozhodla pomáhat svým krajanům jako
učitelka a jako člověk. A tak jsem od krajanů na
Ukrajině a v Chorvatsku došla až k vám
krajanům do Austrálie, až na konec světa. Tady
jsem poznala, že krajanská komunita v Austrálii
je velmi rozdílná od těch, v nichž jsem dosud
působila. Je to způsobeno rozdílným
sociokulturním a historickým pozadím. Jsem
ale šťastna, že jsem měla možnost Vás poznat
a měla čest setkat se s lidmi, kteří se ve svém
životě řídí vysokými morálními zásadami. Na
své pouti po krajanských komunitách v Perthu,
Adelaide a Melbourne jsem potkala řadu
skvělých lidí, z nichž se mnozí stali mými
přáteli. Tuto dlouhou řadu nebudu uvádět
jmenovitě, protože bych musela napsat velmi
dlouhý seznam. Jsem hrdá, že mnoho mých
krajanů obohatilo svými schopnostmi a
dovednostmi australskou společnost a
smekám před nimi klobouk, neboť se museli
často potýkat s těžkostmi, které provázely jejich
příchod do Austrálie a jejich adaptaci v novém
domově. Zvláště si cením politických emigrantů

po roce 1948 a 1968, lidí, kteří neodcházeli z
Československa z ekonomických důvodů, ale
kvůli svému přesvědčení. Velmi obdivuji rodiče,
kteří mají motivaci posílat své děti do českých
škol, a vážím si jejich odhodlání předat svým
dětem bohatství českého jazyka a kultury.
Vyučování je totiž zájmovou činností
probíhající většinou o víkendu a děti chodí do
českých škol na úkor svého volného času.
Oceňuji, že rodiče posílají své děti na český
tábor na Šumavu, kde se děti mohou setkávat
se svými vrstevníky a kde si mohou potvrdit, že
mluvit česky má smysl. Jsem šťastná, že jsem
se mohla zúčastnit jubilejního 40. ročníku
dětského letního tábora na Šumavě. Účinkovat
v posledním ročníku českého a slovenského
folklorního festivalu Vodafest a pomáhat s jeho
organizací pro mě byla velká čest. Ať se ti,
Vodafeste, vydaří další ročníky přinejmenším
tak skvěle jako ten poslední. Držím vám všem
palce! Nebudu vás unavovat dlouhým
seznamem svých pracovních aktivit, které jsem
během roku vykonávala. Zmíním snad jen svou
činnost s malými krajánky v komunitních
herních skupinách, tzv. playgroup, neboť jsem
v nich viděla dobrou budoucnost krajanských
komunit. Znovu jsem si potvrdila, že Češi a
Slováci dali světu poznat, že jsou neobyčejně
schopnými národy a že stáli u zrodu mnoha
odvětví lidské činnosti. Vždy prožívám velkou
radost, když se setkám daleko od domova s
lidmi, kteří udržují své české kořeny, váží si
české historie a kultury a s láskou vzpomínají
na českou zem.Děkuji vám za vše, co jsem se
od vás dozvěděla a naučila. Pobyt v Austrálii
mě velmi lidsky i profesně posunul kupředu.
Děkuji všem, kteří mě podporovali v práci a
pomáhali mně cítit se daleko od své vlasti jako
doma. Vážím si darů a nespočet přání, která
jsem dostala a velmi si vážím rozlučky, kterou
na mou počest uspořádali rodiče České školy
Melbourne a rodiče z obou českých a
slovenských playgroup. Velmi si vážím jejich
ocenění mé práce. Bohužel nebylo v mých
silách, abych přijala všechna pozvání na
návštěvu. Přeji všem učitelům v českých
školách, žákům i žáčkům, rodičům, všem
krajanským organizacím a všem krajanům, aby
se jim jejich práce dařila a nadále je těšila.
Buďte zdraví a plni optimizmu.
Dyž pudete, krajánci, vokolo našeho mlejna,
přiďte pobejt a popoudat, co nového se děje u
protinožců.
Srdečně Vaše Pěva s rodinou.
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Karlova Univerzita Jak VZnikl doLlar
Dějiny Univerzity Karlovy tvoří důležitou část českých
dějin a české kultury. Odrážejí se v nich osudy českého
státu i vývoj myšlenky univerzity napříč staletími. Pro
velký rozsah je téma rozděleno do několika částí podle
historických období:
O založení univerzity v Praze uvažoval už král Václav II.
v roce 1294, ale narazil na odpor šlechty. V roce 1346,
kdy se Karel IV. stal králem římským a českým, vyslal
poselstvo do Říma se žádostí o papežské povolení.
Také díky podpoře arcibiskupa Arnošta z Pardubic vydal
papež Kliment VI. 26. ledna 1347 v Avignonu listinu,
která „ustanovuje, aby ve městě Praze na věčné
budoucí časy kvetlo obecné učení v kterémkoli
povoleném oboru" a zaručuje obecné uznávání
licenciátu i magisterské hodnosti v celém křesťanském
světě. Od tohoto roku už také začalo vyučování při
několika klášterech a při katedrále.
Po schválení na zemském sněmu koncem března byla
univerzita slavnostně založena Karlovou listinou ze dne
7. dubna 1348. Vzorem pro organizaci univerzity do čtyř
fakult (artistické, teologické, právnické a lékařské) byla
univerzita v Paříži, pro rozdělení na čtyři národy
univerzita v Bologni, vzorem univerzity založené
císařem byla univerzita v Neapoli. Císařským diplomem
ze 14. ledna 1349 (tzv. Eisenašský diplom) dostala
univerzita důležitá privilegia, zejména právo vydávat
vlastní statut a osvobození od daní. Z této doby kolem
roku 1350 pochází stříbrné pečetidlo se sv. Václavem a s
nápisem Sigillum universitatis scholarium studii
Pragensis. První statut byl schválen kancléřem
univerzity, pražským arcibiskupem 10. dubna 1360, s
připomenutím, že má být jedna univerzita a jeden rektor.
První rozkvět[editovat
Přes různé daně mezi duchovenstvem, sbírky a dary ve
prospěch univerzity se činnost rozbíhala pomalu a první
magistr svobodných umění Jindřich z Libšic byl
promován arcibiskupem Arnoštem z Pardubic až roku
1359. Teprve když sousední panovníci založili univerzity
ve Vídni (1364) a v Krakově (1366) reagoval císař roku
1366 založením dobře dotované Karlovy koleje pro 12
magistrů artistické fakulty, z nichž dva měli povinnost
vyučovat také teologii. Původní kolej stála zhruba v
místech dnešní Filosofické fakulty UK. Kromě toho císař
stanovil, aby na místa kanovníků u kostela Všech
svatých na Pražském hradě byli nadále voleni jen
univerzitní učitelé.
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První španělský $

První americký $

Prvni americký papírový $

Definice amerického dolaru
Dolar podle definice Mint Act
Ve Spojených státech byl americký dolar zaveden 6.
července 1785 a 2. dubna 1792 byl redefinován v rámci
výnosu Mint Act (též Coinage Act of 1792). Ten jej
definuje jako stříbrnou minci specifikované hmotnosti,
ražený státní mincovnou. Spolu s dolarem definoval i
zlaté mince, tzv. eagly. Hodnotu dolaru spjal s hodnotou
stříbra a zlata v poměru:
1 USD = 371 až 416 grainů stříbra,
10 USD = 247 až 270 grainů zlata,
Název dolar historicky pochází až z jáchymovského
tolaru. V Jáchymově (německy Joachimsthal) se razily
stříbrné mince o váze jedné unce, kterým se lidově řikalo
Joachimsthalers (Jáchymovské tolary) a později jen
thalers (tolary). Dalším komolením vzniklo slovo
dolar.Americký dolar se běžně označuje symbolem
písmene S přeškrtnutého jednou či dvěma svislými
čarami – $.
Kód amerického dolaru podle ISO 4217 je USD;
Mezinárodní měnový fond také používá označení US$.
Méně známé je to, že pro americký dolar existují ještě
další dva pomocné kódy, které se používají v
mezinárodním obchodu a na burzách — USS pro
americký dolar zaplacený tentýž den (U.S. dollar same
day) a USN pro americký dolar zaplacený příští den (U.S.
dollar next day). Toto rozlišení vzniklo z potřeby opatření
proti změnám kurzu této světové měny.

Víte, nevíte?
Andy Warhol
V těchto dnech probíhá výstava Andy Warhola v Art Centre, umělce o kterém si možná myslíme že to byl patlal a nebo
jsme ho málo znali. Tento člověk proslavil československé umění snad nejvíce než kdo jiný z našich umělců. Byl velice
dobrý výtvarník a řemeslník. Možná znáte povrchně jeho práce aniž víte že jeho výtvory jsou ceněny zlatem.

Andrew Warhola (6. srpna 1928 Pittsburgh, Pensylvánie, USA – 22. února 1987 New York City, New York, USA), známější
jako Andy Warhol, byl americký malíř, grafik, filmový tvůrce a vůdčí osobnost amerického hnutí pop artu. Svou kariéru zahájil
jako ilustrátor reklamních předmětů. Později se stal známý po celém světě jako malíř, režisér avantgardních filmů a manažer
rockové skupiny The Velvet Underground. Byl ztvárněn v několika životopisných filmech a byly o něm natočeny
dokumentární filmy. V roce 1991 bylo poblíž rodné vesnice jeho rodičů otevřeno muzeum věnované jeho tvorbě. Další
muzeum bylo otevřeno o tři roky později v rodném Pittsburgu.Andrew Warhola se narodil v americkém Pittsburghu
rusínským přistěhovalcům, kteří původem pocházeli z Rakousko-Uherské vesničky Miková, dnes součást
severovýchodního Slovenska.Přesné datum jeho narození není zcela jasné. V pramenech lze najít několik údajů, které
odkazují na léta 1928–1931. Warhol koneckonců sám tvrdil, že jeho rodný list z roku 1930 je pouhý padělek. Nejčastěji se
jako datum jeho narození uvádí právě 6. srpen 1928. Warholův otec, Andrej Varhola, pracoval v uhelných dolech a na
stavbách v Pensylvánii. Andy měl ještě dva starší bratry, Johna (Jána) a Paula (Pavla). Všichni společně žili na pittsburské
55. ulici Beelen. Rodina byla řeckokatolického vyznání,Warhol sám se do konce života pravidelně účastňoval bohoslužeb a
považoval se za věřícího člověka, často se také účastnil charitativních aktivit církve. Své náboženství ale veřejně
nekomentoval. Mnoho obrazů věnoval náboženským námětům a byl silně ovlivněn východním křesťanským uměním. Jako
dítě se Andy třikrát nervově zhroutil; poprvé, když mu bylo osm, a poté ještě dvakrát během následujících dvou
let.Warholovy umělecké sklony se projevily již brzy. Andy studoval obor komerční designová tvorba na Carnegieho
technologickém institutu (Carnegie Institute of Technology) v Pittsburghu, kde se setkal s takovými osobnostmi, jako byl
například Philip Pearlstein, známý americký malíř expresivních aktů. Ukončením studia získal titul bakalář výtvarného
umění (Bachelor of Fine Arts). Po absolutoriu se v roce 1949 přestěhoval do New Yorku a začal zde úspěšnou kariéru
ilustrátora časopisů a designera reklamních materiálů.60. léta. Polévky od Campbell Soup Company.Během 60. let se
Warhol vypracoval – z tvůrce inzerátů se stal jeden z nejproslulejších amerických umělců své doby. Se svými
spolupracovníky Warhol definoval základní pojmy této dekády.Začal malovat známé americké produkty, jako např.
plechovky Campbellovy polévky od společnosti Campbell Soup Company. Také se věnoval tvorbě portrétů takových
známých osobností, jakými byli například Marilyn Monroe, Elvis Presley, Muhammad Ali, Troy Donahue nebo Elizabeth
Taylor.V této době Warhol založil umělecké studio „The Factory“ („Továrna“), v němž se obklopil širokou škálou umělců,
spisovatelů, hudebníků a undergroundových celebrit. V srpnu 1962 začal Warhol s masovou produkcí sítotisků. Snažil se
tak vytvářet umění nejen z masových výrobků, ale i v masovém měřítku. Metoda pryžového razítka mu najednou začala
připadat „příliš domácká“. Prohlásil: „Jsem neobyčejně pasivní. Beru věci tak, jak jsou. Pouze se dívám, pozoruji svět.“ Tím,
že v průběhu tvůrčího procesu minimalizoval pohled na věc, rozpoutal uměleckou revoluci − jeho práce se staly velmi rychle
nejenom kontroverzní, ale i populární.Díla, která vznikla v této době, byla spojena především s americkou pop-kulturou.
Warhol zobrazoval různým způsobem dolarové bankovky, celebrity, značkové produkty a obrázky z novinových útržků. Tyto
předměty jsou na plátně na první pohled rozpoznatelné a často působí na masy. Tento fakt Warhola fascinoval ze všeho
nejvíce, a proto je sjednocujícím prvkem veškeré jeho tvorby 60. let.Andy Warhol namaloval 10 obrazů − sérii nazvanou
Ohrožené druhy (Endangered Species). Warholův obraz Green Car Crash (Green Burning Car I) byl 16. května 2007 prodán
v newyorské aukční síni Christie's za 71,1 milionu dolarů.[3] V roce 2011 byl jeho obraz Flowers prodán za 1,3 milionu dolarů
V roce 2012 byl obraz Dvojitý Elvis v aukční síni Sotheby's prodán za 37 milionů dolarů.Obraz Elizabeth Taylorové byl
vydražen za 6,8 miliónu liber. Jeho autoportrét z roku 1986 za 29 miliónů dolarů.Andy Warhol byl úzce spjat s americkou
rockovou skupinou The Velvet Underground. Té dělal od roku 1965 manažera a zároveň se stal i producentem jejich prvního
alba The Velvet Underground & Nico (1967). Byl to právě on, kdo členům kapely navrhl, aby na jeho natáčení přizvali
německou zpěvačku Nico. Album samotné se stalo známé i díky Warholově osobitém návrhu jeho obálky − na přední straně
desky byl zobrazen výrazný žlutý banán s nápisem „Peel Slowly and See“ („Pomalu oloupejte a uvidíte“). Po stržení obrázku
žlutého banánu se na jeho místě objevil oloupaný růžový banán. 16. prosince 2006 prodal sběratel Warrel Hill demo verzi
tohoto debutového LP, kterou kdysi koupil na bleším trhu za pouhých 0,756 dolaru, za neuvěřitelných 25 200 dolarů.
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Příběh světoběžníka.
Vzal si Mandlíkovou a cítil se jako zrádce
Jeho životem míchaly dějiny. Okořenil jej svatbou s tenisovou celebritou. Trochu si ho připálil zradou, kterou sám
spáchal. Výsledkem je originální příběh vyučeného kuchaře, restauratéra a světoběžníka. Zvětšit fotografii Honza
Mandlík. Tak říkají Janu Sedlákovi kamarádi. V Melbourne si užíval první grandslam roku. | foto: Karel Knap, MAFRA
Sportovní kronikáři zaznamenali Jana Sedláka jen jednou. V červenci 1986, kdy si na Staroměstské radnici v Praze vzal
Hanu andlíkovou. Trochu záhadný Čechoaustralan. Restauratér ze Sydney. Tmavovlasý, vysoký, hubený. Kdekdo si
myslel, že to byl předstíraný obřad. Že měl jedné z nejlepších tenistek světa dopomoct k australskému občanství. Že
zůstali svoji jen rok. 62letý Sedlák po prudké přeháňce na vylidněné terase v Melbourne Parku vypráví něco jiného: „Znali
jsme se už čtyři roky před svatbou a rozváděli se až dva a půl roku po ní." Opět se vypravil mezi kurty. Do prostředí, jež ho
kdysi pohltilo. Sledoval Štěpánkův postup do finále čtyřhry. A vzpomínal. Máma emigrovala, on zůstal Navždy má ten
rozhovor uložený v paměti. Ve třinácti poslouchá mámu, jež mu vysvětluje, že musí utéct z komunisty ovládané země.
Nabízí, aby odjel s ní. On odmítá. „Pracovala v Akademii věd. Myslím, že se zapletla do nějaké ilegální činnosti. Něco
vozili do Kladna, mohly to být i třaskaviny. Používali ji taky jako šoférku, protože byla pohledná dáma. Pak ji varovali:
Rychle odsud, nebo tě zavřou." A tak se přes Rakousko a Německo vydala do Austrálie. Jan zůstal u babičky, než ho v
necelých sedmnácti pustili za matkou do Sydney. „Měl jsem sestřičku a nového tatínka, peněz bylo málo, takže jsem
nemohl studovat. Vyučil jsem se kuchaříkem a uzenářem."Chvíli ho trápilo, že opustil kamarády, švandu při
bramborových a chmelových brigádách. Časem si u protinožců zvykl. Očarovala ho svoboda (žádná občanka, řidičák i
zbrojní pas bez fotky). Lebedil si v zaměstnání v Royal Golf Clubu. „Vstal jsem, hrál tenis, běhal, plaval v moři, jezdil na
kole. Ve dvě odpoledne jsem dorazil domů a ve čtyři šel do práce. Bylo nás tam pět a la carte kuchtíků, měli jsme na
starosti tak deset hostů za večer, zatímco chudáci učedníci v bistru museli za pár hodin zmáknout stovky jídel." Když se
pohody nabažil, na začátku 80. let se pustil do podnikatelského dobrodružství. Převzal zkrachovalý francouzský podnik
poblíž tenisového klubu White City a otevřel si první restauraci. U Švejka. Tady poznal Hanu Mandlíkovou. Knedlíky si
uvař sama V sedmnácti se dcera vynikajícího sprintera a ligového fotbalisty Viléma Mandlíka vezla na své první velké
vítězné vlně. Během čtyř listopadových a prosincových týdnů v australském létě 1979 posbírala tři tituly - v Melbourne,
Adelaide a Sydney. Série úspěchů ji na žebříčku WTA vynesla do top 20. To už jí nadšeně fandil jeden krajan ze Sydney.
Jan Sedlák. „Líbil se mi její pohyb. Běhala ladně jako srnka." V následující sezoně už Mandlíková triumfovala na
melbournské trávě při Australian Open. Sedlák otevíral svého Švejka. „Padli jsme si do oka, když se k nám přišla
občerstvit," tvrdí. Psal se rok 1982. „Přivedl ji ke mně Big Peter. Nikdo z nás nevěděl, jak se jmenoval, ale znali ho Ivan
Lendl i Helenka Suková. Asi to byl zatoulaný československý agent. Bydlel po hotelech, až zakotvil na Gold Coastu, kde
zemřel. Ten to všechno spískal." O den později se Mandlíková stavila u Švejka znovu. „Přišla pozdě a chtěla jahodové
knedlíky. Byl jsem na cestě domů, ale v kuchyni ještě byli zaměstnanci. Tak jsem jí se vší slušností řekl: Máš tam těsto,
máš tam jahody, tak si knedlíky udělej. Já jdu... Od té doby mě asi měla ráda, protože jsem se s ní nepáral." Honza
Mandlík. Tak říkají Janu Sedlákovi kamarádi. Právě tou dobou Sedlák zjistil, že může opustit Austrálii. A dokonce smí
navštívit Československo. „Na ambasádě mě varovali, že mě může povolat armáda, ale nic se nestalo. Kdykoliv mi dali
povolení k pobytu na 30 dní. Vyjel jsem třeba do Německa a zase se vrátil."Po usedlé éře v Sydney se rozcestoval. A dál
se vídal s Mandlíkovou. „Hanka neměla jenom mě. Byli jsme takoví polopartneři a potkávali se různě po světě, třeba v
Německu. Tak nějak jsme to pytlíkovali." Zároveň se seznámil se slečnou Zuzanou, bydleli v pražském Šáreckém údolí,
poté v Dlouhé ulici. Měli syna. Když jednou... „Chytli jsme se a já blbej ješita jsem jí naservíroval: Tak já se ožením s
Hankou!"„A Zuzana: Ta si tě určitě vezme!"„Ale já jsem na tom trošku pracoval, až se mi to povedlo." Ve dvaatřiceti pojal
za manželku 24letou Mandlíkovou, což byla tenkrát velká událost. Praha se v červenci 1986 stala pro tenistky středem
planety. Hostila Pohár Federace, předchůdce Fed Cupu. V přestavěném areálu na Štvanici se utkalo o trofej 42 družstev.
Mandlíková, Suková, Maršíková a Holíková postupovaly přes Řecko, Švýcarsko, Austrálii a Argentinu až do finále proti
týmu USA vedenému Navrátilovou a Evertovou-Lloydovou. A mezitím se Mandlíková vdala. Češky tenkrát podlehly
Američankám 0:3 a obecenstvo na vyprodaném centrkurtu při bitvě jedniček nepokrytě povzbuzovalo emigrantku
Navrátilovou. Ta při proslovu děkovala za podporu a pravila: „Doufám, že nebude trvat dalších jedenáct let, než se sem
zase podívám." Mandlíkovou zklamalo, že se fanoušci obrátili proti ní. Chápala, že si diváci chtěli rýpnout do chátrajícího
komunistického režimu. Její blízcí jí vysvětlovali, že šlo o víc než jen o sport, ale přesto ji to mrzelo. Ani novomanželu
Sedlákovi tenkrát nebylo úplně do skoku. „Bydlištěm jsme nepatřili na Prahu 1, ale tehdy šlo zařídit všechno, tak jsme se
brali na Staromáku. Na recepci v Intercontinentalu vedle mě seděla Martina Navrátilová. Byl tam i soudruh Himl.
Tancovalo se." Oslavu však nelíčí vesele. Jak sám tvrdí, v hlavě mu strašilo pomyšlení na bývalou partnerku a synka.
„Hned jsem si uvědomil, co jsem provedl. Že jsem zradil Zuzanu. Táhlo mě to za ní a za Honzíkem." Sedí na barové
stoličce s výhledem na Laverovu arénu. Na hlavě má černou čepici, na těle (v porovnání se svatební fotografií) nějakých
pár kilo navíc. Místo v kuchyni si vydělává na stavbách. A i po 30 letech si vyčítá: „Zaplatil jsem za svou ješitnost a
hloupost. Hanku jsem měl hodně rád, ale zapomněl jsem si uvědomit, že mám ženu s dítětem. Ztratil jsem je." Tumáš
ferrari. Jeď, kam chceš Kníratý idol Lionel Richie pěl na pódiu a jeho choť Brenda v lóži obletovala VIP hosty. Ještě
netušila, že jí autor tklivé balady Hello čile podvádí s jistou Dianou Alexanderovou, a kmitala v zákulisí koncertu v
Adelaide. „Pořád mi nosila pivo. Hrozilo, že za chvíli budu na mol," vybavuje si Jan Sedlák střípek ze života po boku
celebrity Mandlíkové. „Spousta boháčů Hanku milovala. Hostili nás, půjčovali nám nejdražší bouráky. Stačil podpis a měl
jsem zadarmo, co mě napadlo. Jenže pomalu se mi to zajídalo. Rád jsem si vydělával peníze. Říkal jsem si: Půjdu dělat,
otevřu si hospodu." Základny měli v Praze, belgických Antverpách a taky v Holandsku, odkud pocházela Mandlíkové

8

trenérka Betty Stöveová. Nejčastěji kočovali po hotelech. „Hančina maminka nám před odjezdem balila španělské ptáčky se
smetanou," vzpomíná si Sedlák a s úsměvem běduje nad neúspěchy v tenisových utkáních se svou někdejší paní. „Nikdy
jsem si neudělal game. Zkoušel jsem aspoň jeden vyesovat, ale střádal jsem kanárky." Mandlíková po sňatku nasbírala už
jen tři tituly, nejcennější byl ten z Australian Open 1987, kde ve finále zdolala Navrátilovou 7:5, 7:6 a uťala její sérii 56 vítězství
v řadě. Následně ji stíhala zranění (břišní sval, stehno, pata) a ničila jí kariéru.V příští sezoně se stala Australankou, jenže dál
ji srážely zdravotní potíže. „Samozřejmě jsem slyšel, že si mě brala jenom naoko, kvůli australskému občanství. Ale vždyť
my jsme se tady nikdy neusadili. A naši nejbližší věděli, že jsme se znali dlouho předtím." Vztah se nadobro rozpadl v lednu
1989. Mandlíková se měnila z hráčky v trenérku Jany Novotné. Sedlák se vrátil k Zuzaně a záhy si ji vzal. Narodil se jim druhý
syn Adam, jenž dospěl v nadějného režiséra. Jeho dílo s názvem Domestik získalo na posledním karlovarském festivalu
hlavní cenu v soutěži Filmové nadace o nejlepší scénář. Až za ním skončili matadoři Tomáš Vorel, Petr Zelenka a Marek
Epstein. Otec je pyšný. Jen lituje, že oba syny nevídá častěji. Štos lístků na Wimbledon „Tak schválně, kdo jsem?" Vysoký
chlapík s kraťoučkým sestřihem na hlavě přikráčel před dvěma týdny v Melbourne do české sokolovny na koncert Lucie
Dobrovodské, na knedlíky a moravské vrabce. Přitom testoval Jana Sedláka, jenž tápal: „Znám tě, ale odkud?" Bývalý skvělý
deblista a současný trenér Leandera Paese se musel prozradit. Martin Damm. Sedlák spustil: „Ty lumpe! Tys mi tenkrát
pláchnul s Hančinou taškou. A nikdy ji nevrátil." Ti dva se tááák dlouho neviděli. Muselo to být v Londýně, v létě 1988, kdy se
Mandlíková poroučela z Wimbledonu už ve třetím kole. „Odletěla naštvaná, ale já zůstal až do finále," říká Sedlák. „Martina
tehdy někdo okradl a já mu půjčil Hančinu wilsonku, aby si měl v čem odvézt, co mu zbylo." To Damm mu v lednu 2016 nechal
na pokladně vstupenku do melbournského areálu, kde pak vznikal rozhovor pro MF DNES. „Z principu si lístky na tenis
nekoupím," žertuje furiantsky Sedlák. „Vždyť já dostával volňásky od hvězd. Třeba Pam Shriverová byla zlatíčko. Ve
Wimbledonu jsem od ní měl štos lupenů na centrkurt! Martina Navrátilová se chovala mile, stejně jako Chris Evertová." Po
rozluce s Mandlíkovou se od dvorců, raket a žlutých chlupatých míčků postupně vzdaloval. Nevydržel mu ani svazek se
Zuzanou: „Zůstala ta bariéra... Nikdy mi neodpustila, co jsem provedl. Nemohli jsme fungovat jako rodina." V Sydney rozjel a
poté prodal několik restaurací, například dvě verze podniku Hungry Czech. „Nemám potřebný sitzfleisch (německy
vytrvalost). Jakmile jsem vydělal víc peněz, sbalil jsem se a vyrazil je utratit. Vždycky jsem se vrátil a začínal od nuly. Měl
jsem si jeden podnik nechat, aby mě živil, ale co..." Visím na kšandách, jsem happy „Nefňukej pořád! Když tě bolí záda, pojď
dělat pořádnou práci. Budeš viset na laně a utahovat matky." Hecování kamaráda Rudolfa, majitele stavební firmy, čím dál
víc navádělo Jana Sedláka k zásadnímu tahu. Postávání u plotny a hrbení se nad nízkými stoly se na něm podepsalo. Po
dvou hodinách v kuchyni ho bodalo pod lopatkou. Pročež jednou Rudolfovi v Sydney odpověděl: „Tak já jdu!" Přestěhoval se
do Melbourne, nechal se najmout na výškové práce při budování mrakodrapů. Své rozhodnutí si nemůže dost vynachválit.
„Visím na kšandách, hraju si a mám čistou hlavu. Během několika měsíců zmizely problémy s páteří. Základní hodinová
mzda se ve stavebnictví pohybuje okolo 50 dolarů (900 korun), začátečník v kuchyni má tak polovinu."Půl roku maká v
Melbourne, půl roku tráví v Česku. Ráj svého srdce nalezl tenhle poutník v obci Vratěnín na pomezí Čech a Moravy, kousek
od rakouských hranic. „Lidi jsou tam úžasní. V hospodě se zmíním, že mi došla vajíčka, a ráno mám za dveřmi celé plató.
Nevím, komu mám zaplatit. Takže poručím panáky všem. Sice se to prodraží, ale to gesto je krásné." Na kraji Melbourne
Parku se tyčí jedno z jeho posledních pout k „bílému sportu". Jmenuje se Hisense Arena. Ano, Sedlák pomáhal stavět jeden
ze tří hlavních stadionů, na nichž se koná Australian Open. Jakkoliv se mu tenisový cirkus vzdálil a sleduje ho jen skrz
televizní obrazovku, na exmanželku vzpomíná. Ví, že na Floridě vychovává dvojčata. Věří, že se znovu uvidí. „Šli jsme každý
svou cestou a nevyhledávali se. Myslím, že mi Hanka vždycky mohla věřit. Že proti mně nic nemá. Devatenáctého února
bude mít narozeniny. Ač jsem se nikdy nechtěl vtírat, doufám, že se jednou sejdeme a dáme si pivko."
Autor: Karel Knap
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Sobotní odpoledne na Šumavě
Divadélko KUK s pohádkou, lesní táborová hra a táborák
s klobásami
Jak se vám líbíla pohádka o princezně a žábě? Jistě moc
a moc! Děkujeme hercům, návrhářům scény, tvůrcům
scénáře a písniček i hudebníkům za skvělé odpoledne.
Po té bylo milé uvítat přes 40 dětí na táborové lesní hře s
kompasem a pokladem. Jako asistenti se osvědčili
Lukáš S., Lukey C. a Georgie L. Rovněž děkujeme
rodičům a Filipovi D. za asistenci. Užili jsme si krásný
pohodový den a večer v milém prostředí Šumavy.
Je třeba připomenout, že Šumava byla vybudována před
55 lety nadšenými krajany, především katolíky a dodnes
je krásně udržovaná pár jednotlivci za vydatné pomoci
mladých rodin a Vodafestu. Patří jim náš srdečný dík.
Pokud máte možnost věnovat své síly a čas, přijďte
prosím pomoci udržovat tento krásný prostor pro sebe a
naše děti. Předem děkujeme.
Vedení Šumavy – tel. 9754 5159

Česká škola Melbourne
Zpívání, hry a výuka ve skupinkách
pro děti od 1 do 14 let
v Národním domě, North Melbourne
v sobotu od 10 do 12 hodin,
možno navštěvovat nepravidelně.
Knihovna zahrnuje CD a DVD.
Více info: www.czechschool.org.au
Email: zuzana@czechschool.org.au,
Tel.: 0413 032 366
Kurzy češtiny pro dospělé:
pondělí - pátek

Česká škola Bayside
Zahajujeme opět vyučování v hale u kostela St. Matthew (roh Park
Rd. a Nepean Hwy v Cheltenham). Scházíme se vždy v sobotu po
dvou týdnech od 2.30PM –4PM.
Další data setkání:
-19.3.
-2.4.
-16.4.
-30.4. Opět na Šumavě při oslavě stavění Májky. Pohoštění k
dispozici.
-14.5.
-28.5.
Veškeré informace vám podá Vlasta Šustek učitelka z povolání pro
první a druhý stupeň. Učíme se hravou metodou a psaní je pouze
malou součástí odpoledne pro starší žáky. Mladší jsou povzbuzování
vyjádřit se výtvarným způsobem.
Info: Vlasta Šustek, tel.: 0408 088 167

10

Lucka Dobrovodská

Plum Sunday

na Šumave

February and March have been very good months for
functions at the National House. We had a big attendance
at the Plum Sunday lunch, even though it was a hot day.
Vlasta, Michal Ruzicka and other helpers did a terrific job
making over 400 dumplings. A big effort that was
appreciated by all that attended.

GIPSY NIGHT
WITH GIPSY QUEENS

Nedávné setkání Čechů a Slováků žijících v Melbourne
a jeho okolí bylo milou a překvapující zkušeností a
novým obzorem života v Austrálii. Jako zcela nestranný
pozorovatel jsem zažil naprosto úžasnou atmosféru
soudržnosti Čechů žijících v Austrálii. Hojná účast
(odhadem stovka návštěvníků) dokazuje stálý a
opravdový zájem, jenž byl cítit na každém kroku. V
překrásném prostředí, kde se celá akce konala,
vystoupila talentovaná Lucie Dobrovodská se svým
doprovodem skvělých muzikantů a jako vždy vynikající
houslistka Marcela Taylor. S kapelou se střídala
melbournská skupina Vintage Blue Music. Celou
atmosféru podtrhl pravý český guláš a dršťková polévka,
mimochodem moc dobrý. Tradice setkávání českých
emigrantů na Šumavě sahá hlouběji do historie. Založil ji
roku 1959 kněz Josef Peksa, který pocházel z Bolešína
na Šumavě, odtud tedy její název. Od roku 1961 se
konaly každý měsíc české zábavy, ze kterých se
financovala stavba domu. Takže na konečné podobě
Šumavy se podíleli všichni emigranti, kteří na toto místo
docházeli a s výstavbou pomáhali. Nabízí se spojitost
slavné věty české historie "Národ sobě!", tady bychom
mohli použít větu "Češi sobě!". K celkovému úspěchu
celé akce bezpochyby přispěla skvělá organizace, za
kterou si jistě všichni kteří se na ni podíleli zaslouží naše
poděkování. Myslím si, že obdobné akce jsou zcela
bezesporu důkazem národní soudržnosti, která je
otevřenou náručí pro všechny Čechy.
A to je dobré vědět.
Student
David Foltýn

V sobotu 5. března proběhl koncert českých houslistek
Marcy a Romany. Celý večer si mohli posluchači užívat
úžasné enrgetické hudby v podání profesionálních
hráčů. Na tahací harmoniku hrál Ted Konig, kterého
Marcy poznala v populární německé restauraci Cuckoo v
Mount Dandenong, dále na kytaru se rozdováděl Ben
Rogers, jehož diváci mohli vidět v Sokole na akci
Bohemian Guláš, na basovou kytaru se představil
vynikající muzikant Petr Paolini a na bicí bubnoval Marek
Podstawek. Housle rozehřály srdce mnoha posluchačů a
lidé měli báječnou zábavu. Kapela představila autentické
cikánské melodie a také originalní tvorbu od Marcy, Bena
a Teda. V jednom okamžiku zůstali diváci s úžasem
hledět na Marcy, která při hraní vlastní skladby vyskočila
nečekaně na stůl... Poděkování od kapelníka Marcy
Taylor patří Věře Zlaté za obětavou péči o naše vyschlé
krky a Honzovi Sedlákovi za naplnění hladových žaludků.
Pro úspěch se kapela vrátí do Sokola v srpnu 2016.
Budeme se na Vás těšit a brzy nashledanou a slyšenou.
Marcy Taylor
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N.I.K. REFRIGERATION
SERVICE PTY.LTD.

AU 06014

COMERCIAL & DOMESTIC
REFRIGERATION SERVICE
Domestic Washer, Dishwasher & Dryer Service

DOMOV
507-511 Queensberry Street, North Melbourne

Call Ivo

0407 369 211
Ph: 03 9705 1929

nikrefrigeration@iinet.net.au

Domov je oáza klidu a pohodz ve stáří. Občas můžeme
nabídnout unikátní dlouhodobé bydlení pro české seniory.
Domov se nachází v centru Melbourne, v bezprostřední
Národního domu, od Errol Street, kde jsou obchody, banky a
tramvajová zastávka.Victoria Market je jen tři stanice
tramvají!
Cítíte-li se osamělým nebo osamělou, uvažte naprostou
změnu. Nabízí se vám možnost trvalého mpobytu v krásném
prostredí Domova a získání přátelství vašich českých
sousedů.
Domov Mnagement Pty Ltd
Telefon: (03) 9629 6196

372

Bližší informace ráda poskytne
paní Ružena Bernášková
Telefon: (03) 9645 9879

CENY
INZERCE
Poplatek na 1 rok
Small:

Fee $143.00 inc. GST

Medium: Fee $176.00 inc. GST
Large:

12

Fee $275.00 inc. GST

Mgr. PetraLawyer
Wiererova LLB
Czech & Australian Law

Wills & Probate Matters
Conveyancing
Property Law
Business Law
Family Law

Mob: 0402 525 625
email: wiererova70@gmail.com
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Stavanie Mája a vítanie jari
VodaFest Česká a Slovenská Asociácia si Vás dovoľuje pozvať na 4.
ročník tradičného podujatia Stavanie Mája a vítanie jari,
ktoré sa bude konať v sobotu 30. apríla 2016,
v priestoroch Šumava Peksa Park, 46 Locks Way, Belgrave South. Začiatok o 10hod.
Návštevníci sa môžu tešiť na množstvo pestrých detských aktivít, pripomenutie folklórnych zvykov a piesní, tradičný obed,
stavanie detského i dospeláckeho mája a množstvo sprievodných aktivít pre malých i veľkých počas celého dňa.
K dispozícii bude možné si zakúpiť obed ($20), nápoje i koláče ($3). Všetky výnosy z podujatia pôjdu na správu Šumavy.
Tešíme sa na Vás!
Viac informácií: www.vodafest.org alebo www.facebook.com/VodaFest

OBĚDY V SOKOLE
Lunches at Sokol
Obědy se konají každé druhé a poslední úterý v měsíci od 13.00 hodin
Tuesday lunches Sokol every 2nd and last Tuesday of the month at 1pm
APRIL 2016
12th Roast pork, sauerkraut, dumplings
26th Roast beef with creamy dill sauce, dumplings
MAY 2016
10th Smoked pork ribs, sauerkraut, dumplings
31st Chicken fillet with a tasty gipsy sauce ( olives, tomato, onion, red peppers )
3 COURSES
SOUP, MAIN, CAKE, COFFEE
All welcome $20
Booking Vera 0411 143 980
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Milošku, nezapomeneme.

Když se řekne Sokol
Začalo to v 19. století v době před vznikem Československa, k
z rakousko-německé nadvlády a že je třeba vracet se ke Slova
právě Sokol, protože je to organizace nepolitická, podporuje ko
lidem již přes jedno a půl století ke zdravému postoji k životu a
Po vzniku ČSR a za vedení Dr. M. Tyrše i M. Fugnera hlásili se
koutech vlasti. I president T. G. Masaryk silně podporoval Soko
vlastenectví. A to za první republiky, za okupace Němci i za na
pocit jsme nabyli opět i zde v Austrálii v letech sedmdesátých,
možnosti vrátit se zpět, aniž bychom za to byli trestáni. Tehdy,
společenství, ozdravěl ducha českým a slovenským slovem, a
cvičením, sporty a tancem. Proto se také pro tuto silnou popula
zakoupení našeho sokolského domu. Myšlenka dostala reálno
již dvakrát dobrovolně zrenovována, plně zaplacena a dosud je
rozdělila v roce 1993 dosud je na průčelím domu slovo Czech
bratry Slováky, aby se chopili svého práva a spoluužívali náš d
vyučováním jazyka některé úterky večer. Ale je možné využít i

PROGRAM FOR APRIL - MAY 2016
For information about functions at Sokol
all info Facebook Sokol Melbourne
Every second
& last Tuesday

LUNCH - Three courses of Czech cuisine

COST $25

EVERY
WEDNESDAY

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

COST $15

EVERY FIRST
FRIDAY

SALSA - Social dancing

COST $15

EVERY SECOND
SUNDAY

ARGENTINE TANGO - Social dancing

COST $15

7.00pm

SATURDAY
2nd April

VINTAGE BLUE MUSIC - Dancing evening (See page 16)

COST $15

8.00pm

SATURDAY
7th May

ROMANTIC EVENING - Marcy Taylor Trio (See page 16)

COST $15

7.00pm

SATURDAY
4th June

TRIVIA NIGHT - Facts about Czech Republic and Slovakia

COST $10

7.30pm

1.00pm
6.00pm
7.30pm

Veškerou korespondenci, členské příspěvky, peněžní dary,
vaše návrhy a připomínky zasílejte na náš P.O.Box.
Czech and Slovak National House
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 - ACCNo. - 290 864
Please make sure you put in reference
“ Kvart + your name” Thank you.
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SOKOL MELBOURNE 497 Queensbery St. Nth Melbourne

C TRIVIA
Z
E NIGHT
C PRIZES FUN BEER
H

?

Taneční Večer
Sokol Melbourne Vás srdečně
zve na tradiční večer se skupinou

Vintage Blue Music
Přijďte se pobavit a zatančit si
na populární i lidové písně s
dávkou vlastní tvorby.
Sobota 2. dubna 2016 od 20hod.
Sokol
497 Queensbery Street
North Melbourne

Večeře od 19hod. $15
Španělský ptáček (Beef Olives)
Vstupné: booking $15
na místě $20

ALL WELCOME

Come and learn about Czech Republic
& Slovak whilst having a fun night
All questions in Czech and English
Form a team and play against each other
Prizes for winning teams

CLUB FUNDRAISER

SAT
JUNE

4th 7:30pm $10
entry

BOOKING: VERA 0411 143 980

VINTAGE BLUE MUSIC
Booking: Věra 0411 143 980 Marcela 0407 185 617
Večeře booking: Honza 0421 709 183

Romantický ve er pri svíčkách
První sobotu v květnu 7. 5. 2016 v 19hodin proběhne v Sokole
Romantický večer při svíčkách v podání českých houslistek Marcy
Taylor a Romany Geermans. Na klavírní křídlo a akordeon bude
hrát vynikající muzikant Ted Konig.
Naše slavné Marcy Taylor Trio nabídne k poslechu nejpopulárnější
melodie z různých koutů světa a samozřejmě česká hudba nebude
chybět též...
Diváci jsou povzbuzeni přinést vlastní oblíbenou svíci či stojan se
svíčkami a nejlepší svíčka vyhraje cenu.
K večeři se budou podávat obložené talíře - cena 15 dolarů.
Těšíme se na vaši účast. Zamluvit stůl si můžete na telefonním
čísle 0407185617 - Marcy Taylor. Vstupné $15

Vydává Sokol Melbourne INC.
P.O. Box 794, North Melbourne 3051
www.sokolmelbourne.com.au
If undelivered return to
P.O. Box 794, North Melbourne 3051
Print Post Approved
PP 340742/00052
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