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Spejbl a Hurvínek

1.6. SLAVÍME DEN DETÍ

Jaroslav Foglar 6. července 1907, Praha – 23. ledna 1999, Praha. 
Byl český spisovatel literatury pro mládež, významná osobnost 
českého skautského hnutí,redaktor několika dětských časopisů . 
Pod svou skautskou přezdívkou Jestřáb vedl po značnou část svého 
života chlapecký (zpočátku klasický skautský) oddíl,Pražskou 
Dvojku. Jako autor je nejvíce znám příběhy chlapeckého klubu 
Rychlé šípy, knihami Hoši od Bobří řeky, Přístav volá, Chata v 
Jezerní kotlině, Záhada hlavolamu, Modrá rokle a jinými.Okupace 
Československa vojsky Varšavské smlouvy a nastolení socialistické 
normalizace však znamenaly nové umlčení jeho veřejné činnosti i 
skautské činnosti Pražské dvojky. V sedmdesátých letech se proto 
věnoval převážně práci s oddílem opětovně přejmenovaným jako 
turistický oddíl "Hoši od bobří řeky", publikoval příležitostně a pouze 
časopisecky. Situace se začala pozvolna měnit až koncem 
osmdesátých let. Výraznou byla jeho spolupráce s výtvarníkem 
Kájou Saudkem na komiksových seriálech pro Českou 
speleologickou společnost pod názvy Modrá rokle, Ztracený 
kamarád a Jeskyně Saturn.

Jaroslav Foglar

Spejbl a Hurvínek je legendární dvojice dřevěných loutek dle návrhu 
českého loutkáře Josefa Skupy, která je známá mezi dětmi i 
dospělými. Tyto loutky jsou aktéry mnoha dětských pohádek, ať už 
na CD, v televizním večerníčku nebo knihách, ale jejich hlavní 
doménou jsou divadelní představení Divadla Spejbla a Hurvínka, 
která se hrají i v zahraničí a díky nimž se Hurvínek dostal do 
povědomí lidí v různých částech světa. Představení byla přeložena 
do více než dvaceti jazyků, včetně čínštiny a japonštiny. Proslulé 
loutky Spejbla a Hurvínka vznikly v roce 1919 (Spejbl) a 1926 
(Hurvínek). Život jim vdechl a jejich charakter určil divadelní 
nadšenec Josef Skupa (1892–1957). Spejblovi přiřkl roli 
nespokojeného bručouna a popleteného poučovatele svého 
prostořekého syna Hurvínka. Mluvil obě postavy tak, že plynule 
přecházel z basu otcova do fistulky synka.Dialogy obou protagonistů 
postavil na principu zaskočeného učitele, maskujícího svou 
nedotknutelnost rodičovskou autoritou a důsledně zvídavého žáka. 
Jeho loutkové postavičky si záhy získaly obrovskou popularitu a 
rozhovory obou hrdinů byly nahrávány na gramofonové desky, které 
jejich slávu dále šířily. Po smrti Josefa Skupy propůjčil svůj hlas 
loutkám Spejbla a Hurvínka Miloš Kirschner. Po smrti M. Kirschnera 
se třetím interpretem Spejbla a Hurvínka stal Martin Klásek.
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slaví
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Z pera starostky

Sokol Melbourne Inc.
497 Queensbery Street
North Melbourne VIC 3051
ABN 91 413 889 508, A0030170P

Contacts:
Věra Zlaty  0411 143 980
email: 
Vlasta Sustek  9551 0279

verazlaty@gmail.com

Hello /Dobry Den

We have had some very pleasant functions at 
Sokol in the last few months. We hope that 
more people can attend these events, as they 
are very enjoyable and the artists that produce 
them put in a great deal of effort, it would good 
to support them. See pictures on following 
pages.

On June 4 the Trivia Evening is planned. This 
is a fundraiser for Sokol, to get some block out 
curtains for the upstairs dining room. (Cost 
over $2000) This will be the third time that 
event is being scheduled. It is meant to be a 
chance for your non-Czech/Slovak speaking 
friends and family to learn some interesting 
facts and history about the Czech Republic 
and Slovakia.  All questions are in English and 
Czech.The evening is run as a competition 
between tables, each table needs both Czech 
/Slovak speakers and non-Czech speakers.
All programs are in a PowerPoint presentation 
with 4 possible answers, there are 8 genres. A 
captain is appointed per table to record and 
co-ordinate the team's answer. There is a time 
limit for each question. The answer cards are 
corrected and at the end of competition a 
winning team announced. Katar ina 
Richterova is preparing the quiz this year. 
Winning team shares a bottle of Becherovka; 
there are also prizes for second and third 
place.

Each table brings Czech /Slovak snacks for 
their table, a judge nominates which table has 
the best snacks, and a prize is given to that 
table. It is meant to be an evening of fun, 
laughter and Education about the homeland 
of Sokol supporters. I hope that you will 
organize tables and bring your friends and 
families to this function. Please book on 
0411143980 . We can join up people if you do 
not have enough to make up a table of 6 to 8 
people. Donation of $10 or more per team 
player.

On Saturday 2 July the Gipsy Queens will 
perform a concert of great inspiring European 
Violin Classics. An evening not to be missed!!!

In August 6 Vintage Blue will delight us with 
classic rousing dance music from Czech 
Republic and Slovakia. Make sure that you 
have your dancing shoes; a very happy 
evening is your reward!!

Sokol lunches are from 1 pm every second 
and last Tuesday of the month.

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

Vera, president and Sokol committee.
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Finanční zpráva 
 

Do 15.5 byla hotovost na kontě  8.781 dollarů.
Dary od členů a přátel činí celkem  550 dolarů. Dárci byli p.Oliverius, pí D.Henderson, Z.Procházka,

pí.Virsík, pí.Skružná, pí.J.McKay, pí.Charvát, pí Vališ, p.Tejček, m.Kandusovi, pí N.Pospíchal.

Sokol Melbourne Inc. 497 Queensbery Street North Melbourne 



V sobotu 30. apríla 2016 sa pod záštitou VodaFestu Českej 
a Slovenskej Associácie konal už štvrtý ročník podujatia 
„Stavanie májov a jarné tradície“. Tento starý slovanský 
zvyk si na austrálsku Šumavu prišlo pozrieť a uctiť viac ako 
150 návštevníkov.Čo je to vlastne máj a prečo sa stavia 
práve na jar?

Máj (taktiež známy pod menom: mája, háj, hájik) je pôvodne 
mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo 
brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom 
prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; 
symbol na jar sa obnovujúcej prírody. 

Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 
1. Májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na 
ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako 
magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, 
aby ich úroda mala silu a dobrý rast. V slovanskej kultúre sa 
máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a 
odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie 
skloňuje v dnešnej dobe.Staval sa pred domy, v ktorých bolo 
dievča súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený 
strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s 
muzikou šli do každého domu, pred ktorým stal máj a v tanci 
vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Tanečnice ponúkali 
pálenkou a vyberali peniaze za máj.

Tu v Melbourne sa máj staval na pôde usadlosti Šumava 
Peksa Park v Belgrave South, kde návštevníkov čakal 
bohatý program. Hneď zrána si mohli deti nacvičiť tance 
spojené s príchodom jari a stavaním májov, ktoré boli 
organizované Českou Školou Melbourne. Populárne boli i 
detské aktivity spojené s vyrábaním papierových pozdravov 
k blížiacemu sa Dňu Matiek. Po chutnom obede a 
vynikajúcich zákuskoch sa staval detský máj. Zážitkom bolo 
vidieť deti oblečené v krásnych pestrofarebných krojoch, na 
ktoré sa ľudia nevedeli vynadívať, a na ktoré môžme byť ako 
komunita právom pyšní. Deti zo slovenskej i českej školy 
mali krásne nacvičené sprievodné tance a piesne, za čo 
patrí veľká vďaka ich obetavým učiteľkám i rodičom.

Deti si po postavení malého mája mohli vytvoriť i bábku 
„Moreny“, ktorá symbolizuje slovanskú bohyňu zimy i smrti. 
Vytvorené Moreny boli potom pri slávnostnej ceremónii 
upálené v ohni. Nasledoval hlavný bod programu, a to 
stavanie dospeláckeho mája. Veľká pochvala patrí všetkým 
angažovaným chlapom za ich zručnosť s akou tento 
velikánsky strom postavili. Máj bol postavený rýchlo a 
bezpečne, za hudobného doprovodu Marcy Taylor a jej 
spolukapelníkov. Krásne počasie so slniečkom a modrou 
oblohou dopomohlo k veľkému úspechu akcie, ktorá má za 
cieľ priblížiť tento náš jedinečný slovanský zvyk širšej 
komunite, ale i zachovať ho pre ďaľšie generácie.

Deň bol ukončený pri táborovom ohni s tradičným 
opekaním špekačiek a rozhovormi o krásne prežitom dni. 
Tešíme sa na Vás pri ďaľšej akcii organizovanej 
Vodafestom, ktorou bude Ľudový Jarmok na Šumave v 
sobotu 12. novembra.

Autor: Paula Buláková, Vice-President, VodaFest Czech 
and 

Slovak Association

Stavanie májov na Šumave,  30. apríla 2016
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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

 
JUNE 2016

9th  Tasty Bohemian goulash - dmplings
28th  Roast pork - sauerkraut - dumplings

July 2016
12th  Marinated roast beef - svickova sauce - dumplings

  26th Chicken filet - paprika souce
3 COURSES

SOUP, MAIN, CAKE, COFFEE
All welcome $20

OBĚDY V SOKOLE
Lunches at Sokol

Last week my team and I, consisting of La-Toyah Asha 
La-Toyah Asha and Ana Pribylova (Ana Bella Millinery) 
were delighted to be awarded runners up for 'Best 
Dressed Lady' at the Dubai Racing World Cup.
Over the years this race day has grown to become a 
world class event that is at the pinnacle of the racing 
world. With over 200 entrants, I am thrilled with our 
result!
La-Toyah and I spent over three weeks designing the 
dress with styling assistance from Lynette Pater. Much 
of our inspiration was taken from June Gibbons, La-
Toyah's grandmother.
In addition to this, Ana was also awarded the 'Best Hat 
Award' with more than 40 participants in the 'Best Hat' 
category. This was Ana's second win at the Dubai 
World Cup as last year she was judged the 'Most 
Elegent Lady'.
This is another successful collaboration that I have had 
with La-Toyah, after we won the Caulfield Cup 
'Fashions on the Field' BMW Caulfield Cup Classic 
Style Award for Professional Designer in 2011.

naše členka Sokola a bývalá sekretářka paní je 
uznávanou návrhářkou stylové dámské módy. V tomto 
roce získala za své skvělé návrhy dvě velká ocenění na 
mezinárodní módní přehlídce v Dubaji.Blahopřejeme. 

Jitka Penak

Dubai World Cup, 26 March 2016

Úspešní Ceši ve svete
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Podíváte-li se na mapu vanuatského souostroví, 
180km jiho-východně od hlavního ostrova Efete 
najdete malý ostrov, který stojí za shlédnutí. Realita 
předčila má očekávání. V době dnešní turistiky je 
snadné tento ostrov navštívit. Z města Port Vila vás 
dopraví malé dvoumotorové letadlo Cesna do tohoto 
místa za 48 minut. 
Na letišti ostrova Tanna jsou připraveny mini autobusy, 
které vás dovezou do resortu.  Jsou to opravdu pěkné a 
čistě vybavené chýše se vším pohodlím včetně sprchy. 
Večeře jsou podávány ve stylově zařízené restauraci s 
možností výběru místního nebo australského 
jídelníčku. V jídelně zní příjemná hudba. 
Ráno po snídani se vás ujme osobní průvodce s vozem 
4WD a vaše cesta může začít. Prvních 500m se jede po 
betonové silnici. Ale pak přijde to pravé. Vjede se do 
džungle a najendou se ocitnete v úplně jiném světě. Je 
třeba projet touto zelení, abyste se dostali k hoře 
Loanial. Tento název ale nikde neuslyšíte. Hora je 
známá jako Yasur-Vulcano. Ale ani toto jméno se 
nepoužívá. Tady je to prostě „JASA“. To se mně líbilo. 
Než se k Jase dostanete, je třeba projet několika 
vesničkami s velice milým místním obyvatelstvem, 
které vás vítá pozdravem „RAVIT“. To je jako naše „jak 
se máš“. 
Vesničané bydlí v malebných chýších. Ti, kteří chtějí mít 
dobrý rozhled, si staví chajdu přímo ve stromě (viz. 
Foto)
Cestu džunglí si můžete prodloužit nebo zkrátit podle 
zájmu. Domorodci na vás mají vždycky času dost a stojí 
za to se s nimi zastavit a pohovořit. Když jsme vystoupili 
z auta pod horou, cítil jsem po nohami neustálé 
natřásání a dunění. Můj průvodce mi to vysvětlil: „Hora 
se nezlobí, hora nás vítá“. Džungle zůstala za námi a 
před námi se otevřela prázdná černá krajina pokrytá 
popelem. Připadal jsem si jako bych byl na měsíci. 

Yasur je jedna z mnoha činných sopek, ale tato je 
vzácná tím, že je činná bez přestání. Je tedy riskantní, 
pokud se chcete do jejího kráteru podívat, protože se 
neví, kterou minutu opět začne chrlit popel. Průvodce 
mi řekl, že místní domorodci činnost sopky dokáží 
předpovědět. Cesta do kráteru je tedy pod vedením 
bezpečná, jenom je potřeba mít dobré nohy a 
dobrodružství je vaše. Ale doporučuji mít něco na 
převlečení, protože vás může zasáhnout silný vítr, 
který vás dobře vyudí. 
Trochu mě rozladilo, že mi průvodce neřekl předem, 
abych si vzal s sebou napsané poštovní pohlednice. Asi 
se divíte, že? Pod vrcholem je totiž skutečná poštovní 
schránka. Kdo tam pohlednici vhodí, obdrží na ni 
poštovní razítko „Yasur Vulcano“. 
Průvodci se rovněž dopustili v informacích 
přírodopisné chyby. Tvrdí, že na ostrově Tanna roste 
největší strom na světě, který pamatuje kapitána 
Cooka. Pravdou je, že není nejvyšší, ale má nejsilnější 
kmen. Ten skutečně nejvyšší strom roste v americkém 
státě Oregon, který dosáhl výše 
106 metrů a je to „Redwood“. 

Šťastnou cestu vám přeje Allan

Druhá cesta pana Pusta do Vanuatu – Tanna
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V neděli 20. března 2016 dopoledne, hned po čtením a 
dalším povyražením nabité Noci s Andersonem proběhl 
na Šumavě program pro děti s názvem Putování s 
Birlibánem na motivy knížky Birlibán od Eduarda 
Petišky. Příběh o zlobivém chlapci Birlibánovi, kterého 
po tom, co utrhl ouško svému plyšovému zajíčkovi 
Janečkovi, čekala dlouhá a strastiplná cesta do 
vesničky Maňáskov, kde snad Janečka vyléčí, navrhla 
jako putovní vzdělávací projekt Česká škola Perth.  
Žáčci České školy Melbourne společně s Birlibánem a 
Janečkem navštívili kouzelné vesnice Lenošindu, 
Nepořádnickou Lhotu a Neposluchy, kde museli plnit 
namáhavé úkoly – neposlouchat, uklízet, malovat, hrát 
loutkové divadlo aj. Nakonec se jim podařilo dorazit až 
do Maňáskova, kde doktor hraček Janečkovi ouško 
přišil zpět. Birlibán i děti za to byli tuze rádi. Ve vesničce 
Bonbónovice je navíc čekala sladká odměna, které by 
neodolal ani ten nejprotivnější Mračivec. Ale pozor, 
milovníci želé, pokud máte pocit, že se vám končetiny 
začínají zvláštně protahovat, možná to tak skutečně je. 
A vy, milovníci čokolády, nezačíná vaše kůže trošinku 
hnědnout?
Dovolujeme si touto cestou velmi poděkovat správě 
Šumavy/ Peksa Parku, České škole Perth, která 
Putování s Birlibánem jako společný projekt Českých a 
Slovenských škol v Austrálii a na Novém Zélandu 
vymyslela, a generální konzulce Haně Flanderové za 
účast a čtení dětem. Nejvíce děkujeme dětem, bez 
kterých bychom měli o velký kus zábavy méně. 
Martina Rysová, za Českou školu Melbourne

Putování s Birlibánem 
aneb jak děti na Šumavě objevily (nejen) Bonbónovice

Noc s Andersenem
Noc s Andersenem na Šumavě si již vybojovala v 
kalendáři úspěšných akcí české a slovenské komunity 
své místečko. Tento projekt na podporu dětského 
čtenářství potěší nejen čtenáře. Vždyť i letos čekalo na 
děti v lese deset pohádkových postav, dále divadélko 
dětí, písničky, táborák, stanování, večerní stezka 
odvahy za bludičkou, po celý den spousta zábavného 
interakčního čtení a letos poprvé rozhovor s panem 
Andersenem (video sestřih z akce najdete na našich 
webových stránkách www.czechschool.org.au

Čtení je každoročně zasvěceno jubilantům. Letos mezi 
nimi byl také Miloš Macourek, jehož si všichni okamžitě 
spojí s Machem a Šebestovou, Žofkou nebo seriálem 
Arabela. Písničku Narozeninová jsme zazpívali nejen 
panu Andersenovi, ale i samotnému autorovi písně 
Zdeňku Svěrákovi, který oslavil své 80. narozeniny.  
Ruku k dílu přiložili všichni měšťané, přítomné děti a 
rodiče při stavbě repliky Karlova mostu, na kterou se i 
tentokráte spotřebovalo mnoho vajec. O 700 let později 
jsme si tak připomněli výročí narození Otce vlasti, 
Karla IV.
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Zahajujeme opět vyučování v hale u kostela 
sv. Matthew - roh Park Rd. a Nepean Hwy v 
Cheltenham. Scházíme se vždy v sobotu po 
dvou týdnech od 2.30PM – 4PM. 

Naše škola pokračuje celý červen o sobotách 
11. a  25. 

V Červenci a v srpnu máme prázdniny.

Sejdeme se opět 3. září.

Česká škola BaysideDěti z Bayside školy tvoří podle projektu Birlibán

Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni někdy 
jednoduše jako bratři ze Soluně, jsou známí jako 
Apoštolové Slovanů nebo také Slovanští věrozvěstové. 
V rámci své misie na Velké Moravě vytvořili písmo 
hlahol ici  a prosadi l i  staroslověnštinu  jako 
bohoslužebný jazyk.

Sva tý  Konstan t in  ( ř ecky  Κωνσταν τ ί νος ,  
Konstantinos), zvaný Filosof (827 v Soluni – 14. února 
869 v Římě), mladší z obou bratrů, byl profesorem 
filosofie v Konstantinopoli, roku 855 vstoupil do 
kláštera. Znovu vstoupil do kláštera před svou smrtí v 
Římě, kde přijal řeholní jméno Cyril (řecky Κύριλλος, 
Kyrillos; latinsky Cyrillus), pod nímž je známější.

Svatý Metoděj (řecky Μεθόδιος, Methodios; latinsky 
Methodius) (813 v Soluni – 6. dubna 885 na Moravě), 
křestním jménem Michal, starší bratr Konstantina, byl 
zpočátku byzantským státním úředníkem, později 
mnichem a přijal jméno Metoděj, diakonem a nakonec 
prvním moravsko-panonským arcibiskupem.

Celý středověk byli oba bratři považováni za biskupy, 
nyní nad jejich biskupskou hodností nepanuje shoda. 
Až do poloviny 19. století byli svatí Cyril a Metoděj 
běžně označováni staročeskými jmény Crha a 
Strachota. Crha vzniklo z Cyril; Strachota špatným 
překladem: řecké Methodios bylo mylně přikloněno k 
latinskému metus („strach“) a přeloženo.

Papež Jan Pavel II. je v roce 1980, společně se svatým 
Benediktem a později dalšími světicemi, prohlásil 
spolupatrony Evropy, navíc jsou i hlavními patrony 
Moravy. Česko i Slovensko slaví svátek Cyrila a 
Metoděje 5. července, stejně tak římští katolíci v 
některých zemích. Poprvé byly na tento den na žádost 
olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Fürstenberka 
stanoveny papežem Piem IX. oslavy tisíciletého výročí 
příchodu bratří v roce 863. Toto datum, ačkoliv nemá 
zřejmou souvislost s životem Cyrila a Metoděje ani s 
cyrilometodějstvím obecně, se od té doby začalo 
používat v Čechách, na Moravě, v Chorvatsku a 

nakonec i na Slovensku. Mezi důvody pro přesun byla 
nevhodná roční i liturgická doba dřívějšího data 9. 
března a také vzrůstající kult Jana Husa, jehož svátek 
připadá na 6. července. Okružním listem „Grande 
munus“ ze 30. září 1880 vyzdvihl papež Lev XIII. 
zásluhy obou bratří a rozšířil jejich svátek na celou 
římskokatolickou církev.[4] Slovanské pravoslavné 
církve mají vlastní den oslavy svatých Cyrila a 
Metoděje, kterým je 11. květen podle pravoslavného 
kalendáře (24. květen dle občanského kalendáře), kdy 
podle tradice Cyril a Metoděj ze Soluně na Velkou 
Moravu přišli. Historicky doloženo je pouze to, že se 
tak stalo na jaře roku 863. V Bulharsku je 24. květen 
slaven jako Den sv. Cyrila a Metoděje a Den slovanské 
kultury a vzdělávání a je svátkem a dnem pracovního 
klidu. Všeobecný římský kalendář platící od roku 1970 
klade zase památku na den 14. února, což je datum 
úmrtí sv. Cyrila.

Cyril a Metodej

Sokol Melbourne Inc. 497 Queensbery Street North Melbourne 



A přesto to jeho nic je něco mimořádného, na co mohl 
být tolik hrdý, ale nikdy se tím nechlubil. Nikdy se 
nezajímal o klepy, v každém viděl jen to dobré a on sám 
byl „zlatý“. 

O svých začátcích v Austrálii říká: „Já jsem byl 
muzikant, já byl all right“. Ale byl mnohem více než jen 
muzikant a stejně jako pro ostatní nebyly ani pro něj 
začátky v emigraci lehké. Středobodem jeho života 
byla milovaná manželka, dvě dcery, tři vnučky a 
manželčina početná rodina, s níž do Austrálie přišel, 
hudba a život mezi krajany. Edovým nejsilnějším darem 
bylo navodit, pozvednout a udržet výbornou náladu. 

Žil k poctě svému jménu – zlaté české ručičky, zlato v 
hrdle a zlaté srdce. Dobré jméno všem Čechům dělal v 
Africe, Velké Británii, Francii, Německu, Itálii a v 
Austrálii. Ať už šlo o jeho vlastní živnost – osobní a 
nákladní autodopravu, práci v rodinném pekařství či 
jako obchodního zástupce, službu v armádě, 
manažerování úspěšných restaurací či povolání 
muzikanta a kapelníka, vše vykonával s precizností, 
hrdost í  a k nejvyšší  spokojenost i  všech. 
Neoddělitelnou součástí Edova života a osobnosti byly 
milované housle. Housle mu pomohly v armádě a jeho 
rodině v táborech pro uprchlíky, na lodi i v Austrálii. Již 
během cesty lodí do Austrálie krátil pasažérům a 
posádce dlouhých pět týdnů svým muzicírováním. 
Uměl hrát na trubku, saxofon, klarinet, piano, varhany, 
bubny, příčnou flétnu, harmoniku, pozoun a tubu. Při 
vstupu do Austrálie na celní prohlídce v Port Melbourne 
mu jen těžko věřili, že všechny hudební nástroje, které 
si s sebou veze, jsou pro jeho vlastní potřebu. Když jim 
však na každý z nich předvedl trochu ze svého umu, 
nezbývalo jim než uznat, že k australským břehům 
právě dorazil mistr muzikant. Nástrojů vlastnil tolik, že 
mohl kdekoliv vytvořit celý orchestr. 

Eda se narodil 29. ledna 1925 v Teplicích-Šanově v 
česko-německém pohraničí. Jeho otec brzy zemřel, a 
jej proto vychovávali prarodiče, kteří mu také ve třech 
letech darovali první housle. Pocházel z rodiny 
muzikantů a výborný hudební sluch a dětství a mládí v 
bilingvním prostředí (čeština – němčina) mu později 
pomohly naučit se perfektně anglicky. 

S nástupem druhé světové války byl povolán na 
nucené práce pro Německou říši. Eda však uprchl do 

Afriky, trochu oklikou se přidal k Československé 
samostatné brigádě ve Skotsku. Zde se naučil anglicky 
a francouzsky. Bojoval jako tankista a převážel munici v 
nákladních vozech. Za svou odvahu a pomoc armádě 
dostal tři vojenské pamětní medaile – za zásluhy ve 
Velké Británii a ve Francii a velitelský dík za vzornou 
službu svobodníka v Československé armádě. 
Francouzská medaile za účast v bojích o osvobození 
Dunderque byla Edovi předána až po 32 letech, kdy se 
francouzské vládě konečně podařilo Edu, žijícího v 
Austrálii, vypátrat. 

Do května 1946 byl příslušníkem Československé 
armády a vojenskou službu vykonával také v 
Petrovicích na Šumavě, kde se seznámil se svou 
manželkou Věrou, za svobodna Sudovou. Rodiče 
Věry, Marie a Jaroslav Sudovi, vlastnili pekařství 
proslulé po celém okolí a jako jedna z mála rodin také 
osobní automobil. Věra dodnes vzpomíná, jak její 
rodiče sympatického Edu poprvé pozvali domů na 
večeři. Eda v průběhu večera zasedl za křídlo a začal 
hrát, čímž tehdy šestnáctileté Věře naprosto učaroval. 
Vzali se brzy poté v Petrovicích 27. dubna 1947 a letos 
by oslavili šťastných 69 let společného manželství. 

Po ukončení vojenské služby se Eda přestěhoval do 
Horšovského Týna, kde začal své podnikání – osobní a 
nákladní autodopravu. Vlastnil nákladní vůz Tatra 27 a 
osobní vůz Škoda. Politická situace v Československu 
a březen roku 1949 s sebou ale přinesly špatné zprávy. 
Nejprve 16. března výměr o odebrání autodopravy do 
národní správy (důvodem bylo údajné odmítnutí jízdy 
pro veřejné zájmy) a o deset dní později výměr o 
vystěhování z domu Zlatých do náhradního bytu o dvou 
místnostech. V poválečných letech byl Eda navíc 
zapojen do ilegální činnosti, pomáhal emigrantům při 
přechodu hranic, což pro něj a rodinu nyní znamenalo 
velké nebezpečí. Následně ještě přišlo povolání k 
nástupu do práce v solných dolech. 

19. května 1949 se proto Eda s celou rodinou 
Sudových vydali přes hranice do Bavorska a více než 
rok strávili v německých uprchlických táborech 
Ausburg a Ludwigsburg. Mezi věcmi, s nimiž z 
Československa odjeli naloženi na dvou nákladních a 
jednom osobním voze, nemohly samozřejmě chybět 
ani Edovy nástroje. Rodinu pak živil hraním po hotelích, 
svatbách a na americkém konzulátu v Bavorsku. 

Eduard Zlatý - Já nic, já muzikant…
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Bylo mu 25 let, psal se rok 1950, když se Zlatí a Sudovi – 
plni očekávání, nadějí na lepší život i obav z neznáma, 
rozhodli pro život v Austrálii. Jejich loď Portea 
odplouvala z italské Neapole do Melbourne. Početná 
rodina byla nucena se rozdělit a část plula lodí mířící do 
západní Austrálie. „Melbournská“ posádka strávila 
první rok v táboře pro uprchlíky Bonegilla blízko Albury 
asi 300 km od Melbourne směrem do Canberry. 
Ministerstvo pro imigraci přišlo s myšlenkou založit 
orchestr z nových přistěhovalců, jehož členem se stal 
také Eda. Ten na jednom z canberrských koncertů 
využil příležitosti a seznámil se s ministrem, který mu 
pomohl spojit všechny členy rodiny a sestěhovat se do 
Melbourne. V Melbourne pak musel Eda odpracovat 
rok v cukrovaru v Yarraville, ale aby jeho jemné 
muzikantské ruce při práci v cukrovaru moc netrpěly, 
dostával prý jen tu nejlehčí možnou práci. V letech 
1953–1958 pomáhal v rodinné pekárně ve 
Williamstown, kde se naučil péct chleba a zákusky, po 
nocích hrával, například v Pier Hotel Frankston, a brzy 
ráno rozvážel zboží. Jak sám říkal: „Dělali jsme tři joby 
současně. Když jsem přišel domů, převlékl jsem se a šel 
zase hrát.“ Hraní ale za práci nikdy nepovažoval, hrál s 
potěšením, radostí a láskou.

V době, kdy žili ve Williamstown, se rodina znovu 
shledala s panem farářem Peksou, další významnou 
postavou českého exilu do Austrálie, který pocházel ze 
sousední vesnice, z Bolešína. Společně s paní Alenou 
Semeckou a ostatními katolíky začali budovat nový 
český domov na Šumavě v Belgrave. V srpnu 1959 se na 
farmě Šumava, později letovisko Šumava, konala první 
zábava, na níž se sešlo více než 300 hostů. K tanci a 
poslechu tam hrál tehdy poprvé, a pak pravidelně 
pokaždé včetně oslavy 50. výročí v roce 2009, Eda se 
svým orchestrem. Byl jedním z iniciátorů zakoupení 
pozemku Šumavy/Peksa Parku, které jim tolik 
připomínalo Šumavu v Čechách, a od počátku se 
aktivně podílel na jeho vedení. 

Druhá dcera Anna přišla na svět v roce 1961. Tehdy už 
Eda pracoval jako obchodní zástupce a současně hrál v 
hotelu Hotel Australia na Collins Street, kde byl 
kapelníkem v luxusním Gold Room. Kapelníka s 
přiléhavějším jménem by zde hledali jen těžko. Českou 
kulturu, kuchyni a hudbu manželé Zlatí šířili od roku 
1969 také ve svých dvou restauracích. V jejich proslulé 
Rheinland Restaurant v samotném centru Melbourne 
v Drewery Lane, kterou Eda úspěšně řídil 15 let, 
okouzloval hosty svým tenorem a hudbou. Manželka 
Věra šéfovala v kuchyni a dcera Věra s úsměvem 
obsluhovala hosty. Edův smysl pro podnikání a jeho 
multilingvální schopnosti jim umožnili otevřít restauraci 
také německé a rakouské klientele. Následovalo deset 
let v restauraci Gipsy Baron v Richmondu, kam na 
české knedlíky rádi zašli nejen místní, ale také všichni 
čeští tenisté, kteří sem přiletěli na utkání Australian 
Open v nedaleké Rod Laver Arena. 

Aby manželé Zlatí příliš neodpočívali ani v důchodu, 
začali od roku 1994 pravidelně každé úterý vařit pro 

krajany v Národním domě Sokol Melbourne. Navázali 
tak na tradici úterních setkávání krajanů v restauraci 
Gipsy Baron. Edovou doménou byly houskové 
knedlíky a jablečný štrůdl. Vzpomínám si, jak se mi 
chlubil svým novým strojkem na loupání jablek: „hotový 
Rolls-Royce“, říkal. Nikdy přátelům neodmítnul ani hru 
v kulečník. Až do svých 89 let hrál Eda každou sobotu a 
neděli v německé restauraci Cuckoo v Dandenongs. 
Každoročně na oslavách 28. října, hrdě s houslemi pod 
bradou, zpíval českou i australskou hymnu. Státní 
hymnu hrál a zpíval také před šesti sty krajany při 
oficiální návštěvě prezidenta Václava Havla v dubnu 
1994 v North Melbourne Town Hall. Nemohl ho zastavit 
ani srdeční bypass, který podstoupil pouze tři týdny 
před touto událostí. Málo krajanských svateb se obešlo 
bez hudby Edy Zlatého a na pohřbech vždy zahrál Už 
mně koně vyvádějí  na rozloučenou. 

Do České republiky se Eda se svou manželkou a 
dcerou Věrou vydali po téměř půl století života v 
Austrálii v roce 1997. Strávili v Čechách tři měsíce, jeli 
se podívat na rodnou Šumavu, kde si ještě všichni na 
rodinu Sudových pamatovali. Eda navštívil rodné 
Teplice, které ho však zklamaly moderní zástavbou a 
neudržovanými, zašedlými panelovými domy. Přál si 
uchovat krásné vzpomínky na úhledné lázeňské město 
Šanov, jak ho znal ze svého mládí. Druhou cestu do 
Evropy Eda absolvoval se svou dcerou a nejstarší 
vnučkou v roce 2004, které vzal kromě Čech také na 
místa, kde ve Francii za 2. světové války bojoval.

Eda Zlatý byl talentovaný člověk a nezištně se o svůj 
talent celých 91 let dělil. Byl váženým krajanem naší 
české komunity v Melbourne, obohatil život nejednoho 
z nás. Nechť je jeho motto z doby, kdy odplouvali do 
Austrálie, také mottem pro další generace: „zpět to 
nejde, tak dopředu“.

Zuzana Vasitch

9



My parents did a lot for the Czech community here in 
Melbourne. They kept alive many cultural traditions; 
language, food and music, lost during the communist 
era. They helped musicians and athletes who visited 
Australia and gave them Czech food in their restaurant 
as many only had a small budget. My parents always 
loved to hear what was happening in their homeland as 
in those times skype and internet did not exist and 
telephone calls and letters were censored. In Melbourne 
they had two restaurants which brought the Czech food, 
music and culture to Australians. 
They loved their homeland but could not go back to visit 
as they were political refugees and would be sent to jail if 
they returned. That is why ŠUMAVA in Belgrave was 
established, to make a Czech environment for them and 
other countrymen to feel like they were in their 
homeland. 
My parents are very proud of their Czech heritage and 
made sure that everybody knew that this was where they 
originated and what a beautiful place they remembered it 
to be.  They are Czech in their hearts till the end.  Despite 
only living a small part of their lives in Czechoslovakia, 
they were always Czechs living in Australia. They very 
much appreciate Australia for giving them the 
opportunity to live here without fear and allowing them to 
be Australian with a Czech background. 

Ohlédnutí dcery Věry za životem svých rodičů

máme vážit. Proto si už nic neschovávám na později. 
Denně používám své kříšťálové sklínky. Často oblékám 
mou novou koženou budnu. Třebas i jen na nákup. 
Neschovávám drahá mýdla ani vzácná vína, až na 
„jednou“ nebo „při příležitosti“, neodkládám psaní 
dopisů a telefonáty přátelům. Každý, kdo si uvědomí 
krátkodobost svého života, nebere zítřek na lehkou 
váhu. Snaží se urovnat svá nedorozumění, odpustit 
těm, kdo mu ublížili a udržuje vztahy se svou rodinou. 
Teď nepropásnu, neodložím a neuložím nic, čím mohu 
udělat radost nebo, co přináší smích do mého života. 
Proto si stále říkám, že každý den je zvláštní. Je to 
vzácné procitnutí k přítomnosti, které si od jisté doby 
nesmírně vážím. I vám přeji podobné procitnutí. 

Joe Kubíček
částečně upraveno

Můj nejlepší přítel otevřel zásuvku své manželky a vyňal 
balíček. Nebyl to jen tak obyčejný balíček, bylo v něm 
krásné dámské spodní prádlo. Zadíval se na to hedvábí 
a krajky s poznámkou: „To jsem jí koupil, když jsme byli 
spolu po prvé v New Yorku. Mohlo to být asi před devíti 
lety. Nikdy si to neoblékla. Chtěla si to vzít při zvláští 
příležitosti. Teď myslím, že je ten pravý okamžik.“ 
Přiblížil se k posteli a položil prádélko k jiným věcem, 
které byly připraveny pro pohřební službu. Jeho žena 
totiž zemřela. Pak se ke mně obrátil a řekl: “Neodkládej 
nikdy nic na zvláštní okamžik. Každý den, který žiješ je 
zvláštní.“ A já dodnes myslím na ta jeho slova, která 
změnila můj život. Dnes více čtu a méně uklízím. Sednu 
si na balkón, nadšeně hledím do přírody a ignoruji plevel, 
který se spokojeně rozrůstá mezi mými květinami. 
Trávím více času s rodinou, s přáteli a méně v práci. 
Pochopil jsem, že život je sbírka zkušeností, kterých si 

Když se řekne ... ZAMYŠLENÍ
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A very happy dance evening was provided by 
the band Vintage  Blue, the pictures below show 
members enjoying themselves on the dance 
floor.Vintage blue will be entertaining again on 
August 8 pm till 11pm.
Please book as pre booked tickets $15.on the 
night $20.
Hope to see you there with your dancing shoes!!!

An excellent selection of international songs was 
heard to an appreciative audience .The Gipsy 
Queens will be serenading us again at Sokol on 
Saturday2 July.
Please book in advance ,prebooked tickets $15.
Music starts 8 pm till 11 pm.
An evening not to be missed.
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MAY 2016 ROMANTIC 
VIOLIN  MUSIC 

APRIL 2016 VINTAGE BLUE
 DANCE PARTY

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



REFRIGERATION
SERVICE PTY.LTD. AU 06014

COMERCIAL & DOMESTIC
REFRIGERATION SERVICE

Domestic Washer, Dishwasher & Dryer Service

Call Ivo

0407 369 211
Ph: 03 9705 1929 nikrefrigeration@iinet.net.au

N.I.K.

372

Mgr. Petra Wiererova LLB
Czech & Australian Law

Property Law
Business Law 
Family Law 

Mob: 0402 525 625
email: wiererova70@gmail.com

Lawyer

Wills & Probate Matters
Conveyancing

507-511 Queensberry Street, North Melbourne

Domov je oáza klidu a pohody ve stáří. Občas můžeme 
nabídnout unikátní dlouhodobé bydlení pro české seniory.

Domov se nachází v centru Melbourne, v bezprostřední 
blízkosti 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 pobytu v krásném 

prostředí Domova a získání přátelství vašich českých 
sousedů.

Domov Mnagement Pty Ltd
Telefon:  (03) 9629 6196

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

DOMOV

CENY INZERCE

Small:       Fee $143.00 inc. GST

Medium:   Fee $176.00 inc. GST

Large:       Fee $275.00 inc. GST

Poplatek na 1 rok

Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O´Maley, ACT 2606 Tel: 02 6290 1386   Fax: 02 6290 0006vart
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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 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: $20 
Individual adult: $30 
Family: $50
 
To apply for membership contact any member of the committee or download a form from our 
website

All current members please note that membership fees are now due. 

NABÍZÍME MLADÉ DVOJICI JEDINEČNOU MOŽNOST 
VLASTNIT POZEMEK  NA VENDORS TERMS.

Chtěli byste žít v neporušené přírodě v tropickém 
Queenslandu v sousedství národního parku a moře, 
na 10 ha půdy, porostlé vysokými eukalypty, ibišky a 
dalšími tropickými rostlinami? Půda na postavení 
domu vybrána s výhledem na potok s možností zřídit 
koupání. Všechna potřebná povolení zaplacena. 
Škola v místě.
Vendors terms znamenají, že po dohodě přijmeme 
vámi nabídnuté splátky na několik let a nebudeme 
zvyšovat ani úrok ani cenu. Kromě toho ušetříte i 
částku, kterou by jinak dostal agent a požadovaná 
cena bude snížena ve srovnání se sousedními 
pozemky o 50.000 dolarů. Volejte O7 49 39 76 24. 
Vyčkejte až do konce volání nebo zanechejte vzkaz. 
Jsme staří a trvá nám dlouho doběhnout k telefonu.

Sokol Melbourne Inc. 497 Queensbery Street North Melbourne 
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PROGRAM FOR JUN - JULY 2016
For information about functions at Sokol

all info Facebook Sokol Melbourne

Every second
& last Tuesday         LUNCH -  Three courses of Czech cuisine                                       COST $20    1.00pm

EVERY 
WEDNESDAY           SWING - Lessons from 6.00 - 7.30pm, Social dancing 7.30pm+     COST $15     6.00pm

EVERY FIRST
FRIDAY                     SALSA - Social dancing                                                                       COST $15     7.30pm

EVERY SECOND
SUNDAY                    ARGENTINE TANGO - Social dancing                                               COST $15    7.00pm

SATURDAY
6th Augustl               VINTAGE BLUE MUSIC - Dancing evening (See page 12)               COST $15    8.00pm

SATURDAY
6th July                     Gypsy Queens -  Gypsy music and more (See page 12)                 COST $15    7.00pm

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.

SATURDAY
4th June                    TRIVIA NIGHT - Facts about Czech Republic and Slovakia            COST $10    7.30pm    



TRIVIA
NIGHT

C
Z
E
C
H

PRIZES  FUN  BEER

?

JUNE 4th
SAT 7:30pm $10

entry

BOOKING: VERA 0411 143 980

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

SOKOL MELBOURNE 497 Queensbery St. Nth Melbourne

VINTAGE BLUE MUSIC

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 6.srpna 2016 od 20hod.
Sokol
497 Queensbery Street
North Melbourne

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

Booking: Věra 0411 143 980   

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

POSTAGE
PAID

SOKOLSKÝ LIST

2 GIPSY QUEENS

2.7.2016  8.00 PM
SOKOL MELBOURNE Inc.

497 Queensberry St.

North Melbourne

Vstupné:   $15 booking    *******    $20  
Booking:  Macela 0407 185 617  -- Věra  0411 143 980 

 na místě

& BAND

Marcy Taylor Romana Geermans
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