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Letos se konají 29. letní Olympijské hry v Brazílii

Emil Zátopek
19. září 1922 – 21. listopadu 2000
československý atlet, čtyřnásobný olympijský vítěz ve
vytrvalostním běhu, manžel atletky Dany Zátopkové.
Stal se prvním člověkem na světě, který uběhl trať 10 km
pod 29 minut a trať 20 km pod jednu hodinu. Celkem
vytvořil třináct světových rekordů na kilometrových a pět na
mílových tratích. Jde o jednoho z největších atletů všech
dob. V každé z těchto disciplin tehdy zároveň ustavil nový
olympijský rekord. Tento „trojboj“ se dodnes žádnému
vytrvalci nepodařilo zopakovat a atletičtí experti pochybují,
že se ještě někomu kdy podaří.
Narodil se do chudé rodiny jako šesté dítě. Ve svých
šestnácti letech začal pracovat v Baťově obuvnické
továrně ve Zlíně. „Jednoho dne ukázal závodní trenér,
který byl mimochodem velmi přísný, na čtyři chlapce
včetně mě a řekl, že půjdeme na běžecké závody.
Protestoval jsem, že jsem moc slabý a nemám na běhání
kondičku, ale trenér mě poslal na prohlídku a doktor řekl, že
jsem naprosto zdravý. A tak jsem musel závodit. Když jsem
se rozběhl, cítil jsem, že chci vyhrát, ale skončil jsem až
druhý. A tak to celé začalo," vzpomínal později.
Poprvé vstoupil na olympijské atletické závodiště na hrách
v Londýně roku 1948, kde vyhrál běh na 10 km (byl to tehdy
jeho druhý závod na takovou vzdálenost) a na 5 km skončil
druhý za Gastonem Reiffem z Belgie.
Následující rok se mu podařilo hned dvakrát zlomit světový
rekord v běhu na 10 km a ve čtyřech dalších sezónách si
třikrát vylepšil svůj vlastní rekord. Držel také světové
rekordy v běhu na 5 km (1954), 20 km (dvakrát v roce
1951), 25 km (1952 a 1955), 30 km (1952) a také v
hodinovém běhu (dvakrát v roce 1951). Na mistrovství
Evropy 1950 vyhrál běh na 5 a 10 km a na dalším
mistrovství Evropy byl znovu první na desetikilometrové
trati.
Mezi legendy ale mezitím vstoupil na olympijských hrách
1952 v Helsinkách, kde vyhrál zlatou medaili v běhu na 5
km, 10 km a v maratonu. Ve všech třech těchto disciplínách
navíc překonal olympijské rekordy. Desetikilometrový
závod vyhrál před Alainem Mimounem, stejně jako
následně běh na 5 km. Zde zvítězil po úporném boji v
posledním kole (57,5 s), v němž se dostal ze čtvrtého na
první místo. Třetí zlatou medaili získal, když se rozhodl
zúčastnit také maratonu. Běžel ho poprvé v životě a
zvítězil. Jeho strategie pro maraton byla jednoduchá: držet
se Jima Peterse, britského držitele světového rekordu. Po
úmorných prvních patnácti kilometrech, kdy už Peters

věděl, že přecenil své síly, se ho Zátopek zeptal, co si zatím
o závodu myslí. Překvapený Angličan řekl Zátopkovi ve
snaze ho zmást, že tempo je dost pomalé. Čech tedy prostě
zrychlil, Peters závod nedokončil.V každé z těchto disciplin
tehdy zároveň ustavil nový olympijský rekord.
Svou zlatou medaili z maratonu se pokusil obhájit na
olympijských hrách v roce 1956 v Melbourne, na tréninku si
ale poranil tříslo a musel být na šest týdnů hospitalizován.
Den po návratu z nemocnice už zase trénoval, svou formu
už ale zpátky nikdy úplně nezískal. Nakonec doběhl šestý
za svým dlouholetým rivalem a přítelem Alainem
Mimounem. Svoji sportovní kariéru ukončil v roce 1958.
Běžecký styl Emila Zátopka byl velmi charakteristický a
hodně se lišil od toho, co se v tehdejší době považovalo za
účinný styl. Otáčel hlavou, obličej měl pokřivený námahou,
čemuž vděčí za přezdívku Emil Hrozný, v cizině byl také
přezdíván Česká lokomotiva. Když se ho lidé ptali na jeho
umučený výraz ve tváři, prý odpověděl: „To víte, není to
gymnastika nebo krasobruslení.” Trénoval za každého
počasí, i když sněžilo, a na sobě měl často těžké vojenské
kanady namísto speciálních běžeckých bot, tvrdil, že při
závodě tak získá pocit lehkých nohou. Měl i speciální
tréninkovou pomůcku. Běžel se svojí manželkou na zádech.
Vždycky rád poradil jiným běžcům. Často například říkal, že
při běhu je vždy třeba být uvolněný, je proto dobré se
koncem palce lehce dotknout ukazováčku nebo
prostředníčku. Tenhle nepatrný dotyk stačí k tomu, aby
paže a ramena zůstaly uvolněné.
Tento rok si připomínáme 60 let od uplynutí Olympijských
her v Melbourne a přejeme hodně štěstí nejen českým,
slovenským, ale i australským sportovcům.
.
.
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Mistr Jan Hus
kolem r. 1370 – 6. července 1415
Jan Hus byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský
myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. Hus byl, po
Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován, jedním
z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno století předběhl své
následníky – reformátory Luthera, Kalvína a Zwingliho.
Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě a v letech 1409–1410 byl
jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní
úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Katolická církev ho označila za
kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej (1411). Římský král
Zikmund Lucemburský mu zaručil bezpečný příchod na kostnický koncil,
kde byl odsouzen jako kacíř, a následně byl vydán světské moci k upálení
na hranici, když odmítl odvolat své učení.
Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem. Jako svého
svatého mučedníka jej (spolu se sv. mučedníkem Jeronýmem Pražským)
uctívá česká starokatolická církev a pravoslavná církev (dle vyhlášení
metropolity Kryštofa, arcibiskupa pražského). Pro Církev
československou husitskou je výročí jeho smrti fakticky největším
svátkem.

Svatý Václav
kolem r. 907 – 28. září 935

Svatý Václav (německy Wenzel von Böhmen) byl český kníže a světec,
který je hlavním patronem Čech a Moravy a symbol české státnosti.
Byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se na Budči.
Jako kníže, po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal
zachovat suverenitu českého státu a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel
knížectví. Byl zavražděn ve (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra
Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Po smrti začal být Václav
uctíván jako svatý pro svou v legendách mu připisovanou zbožnost
(vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé,
otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, ničení pohanských
svatyní ap.) a posmrtné zázraky. Později se stal symbolem českého
státu, např. v Kodexu vyšehradském, na mincích nebo na Myslbekově
pomníku, a taky na pomníku Čech, který byl v rozmezí mezi první
světovou a druhou světovou válkou zničen.

Svatováclavská pou´T́
se koná na Šumavě v neděli 25.9. 2016.

Mše svatá je ve 2.00 odpoledne. Obědy se vydávají od 12.00.
Káva, čaj, koláče po celý den. Tešíme se na vás. Správa Šumavy.
Šumava Peksa park 46 Locks Way Belgrave South
Telefon: Helena 9754 519
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Věra Zlaty 0411 143 980
email: verazlaty@gmail.com
Vlasta Sustek 9551 0279
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Z pera starostky

Hello /Dobrý den,
We have completed a very successful 6 months of
functions at Sokol. Last month Michael Krejci took up a
vacant position in the committee, until the next AGM in
November. Welcome and a big thank you Michael, for
accepting this position and for taking on the editorship of
Kvart.
Another expression of gratitude goes to all involved in
these activities. Committee members that have played a
major role are Marcela, Vlasta, Katerina, Honza and
Michael K . Appreciation goes to Zuzana, Romana,
Renata, Eric, Judith P, Vintage Blue, Boris, Sharyn and
all the others that helped to make all the evenings
entertaining. The third Trivia evening was an evening
that tested everyone's knowledge of both the Czech
Republic and Slovakia . A great effort Katerina!! (See
photos on page 5).
All the functions are fundraisers to help keep and
maintain the Sokol Building. The property needs at least
$60 a day to pay all the amenities to keep it open, on top
of this we need money for improvements to our aging
building. It is a great effort that a small community has
managed to keep it going for such a long time. THANK
YOU and ACKNOWLEDGMENT to everyone for
supporting the Czech and Slovak National House. The
hall rental, bar sales, Kvart advertisements, donations,
membership fees, grants and functions all help to keep
the door open.
The membership.
Membership fees were due in July 2016. Thank you to
all that have sent them in. Please send them in if still
outstanding by cheque or direct deposit to the Sokol
bank account and please add you name and send
address and copy of bank receipt to the club so that a
receipt can be sent back. The fees are $20 pensioner
$30 adult $50 family.

Žalov

WESTPAC BANK
SOKOL MELB INC
BSB 033132
ACC 290864
The Tuesday Lunches are still popular with a regular
small group of the older members. Appreciation and
recognition of the members that help on these days.
Michael R. from the committee, Mrs Zlaty (senior),
Trevor and Diane (Geelong). Other helpers are Julius,
Jiřina, Zdeněk, Eric, and Carolina.
On August Saturday 6th - Vintage Blue will provide a
night of Czech, Slovak and English Music. A fun evening
not to be missed!! Music starts 8pm till 11pm.
The annual Pork Feast is on Sunday 21st August 1pm.
The menu is soup, smoked pork white /black sausage
sauerkraut, potatoes, dessert, coffee. Cost $25
Book early as this is a very popular event.
In September there are no functions.
October Saturday 22nd - Studio 4 (8 pm till 11pm)
will provide the music for a traditional Czech Dance
Party. Hope you can attend!
In November Sunday 13th at 1pm there will be a lunch
where you can meetup and chat with Domazlicka
Dudacka Muzika musicians. On the Saturday 12th
November they will be performing at Sumava.
We hope to see you soon at Sokol .
Wishing you all good health and happiness.
Vera and Committee

V tomto čase vzpomínáme odchodu třech členů Sokola Melbourne:

Paní Jana Mahlerová
Odešla ve věku 83 let. Znali jsme ji jako velmi ochotnou a osvědčenou léčitelku. Svými masážemi, ale i slovem
pomohla mnoha přátelům a známým.
Paní Marie Součková
Maminka a babička odešla ve věku 82 let. Je postrádána rodinou i známými.
Paní Elfrida Králová, která se 14. ledna t.r. dožila sta let a ještě nedávno chodila se svou dcerou na naše
sokolské obědy. Vzpomínáme na její vitalitu.
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Rokytnické rozjímání učitelky.
Jako osmnáctileté děvče byla jsem poslána z Prahy učit do
podkrkonoší na rokytnické málotřídce. S panem řídícím
Jezdínským jsme měli každým rokem přes třicet dětí. On
učil první a druhý ročník a já 3. a 4. třídu.
Místní škola stála vedle kostela. Byla to dvoupatrová
výstavná budova, dobře udržovaná národním výborem a
za pomoci pana řídícího, který dokonce sekal i vedení pro
elektřinu, pomáhal uklízet při pokládání parket a zařídil
celkové vymalování. V mé tříde byl krásný klavír, proto
jsme i často s dětmi zpívali. Na tělocvik se chodilo do blízké
budovy s kancelářemi výboru, kde nechal místní předseda
p. Nemrych vybavit pěknou tělocvičnu. Cvičili jsme tam s
dětmi i místní mládeží. Navíc se tam také hrálo divadlo,
protože budova měla v prvním patře velký sál s jevištěm.
Tamější mládežníci bývali hodně aktivní. Pořádaly se
výlety, zábavy v místním hostinci, brigády o žních a večerní
scházení na kopci u kostela. Pokud se šlo do kina v
Trutnově, vraceli jsme se za tmy společně pěšky více než
čtyři kilometry přes les a kopec. Pokud jsem šla tuto cestu
sama v neděli večer od pražského vlaku, byla ve mně malá
dušička, ale jak se říká „s pomocí Boží“ jsem to překonala.
Tak veřejně bych to asi tehdy neřekla. V šedesátých letech
za to vyhazovali učitele ze škol. Ano, víra byla neslučitelná
s učitelským povoláním. Ale přestože se o mně vědělo, že
jsem věřící, pan Čondl, ředitel Pedagogické školy v Praze
se zasadil o to, abych šla učit, protože jsem výborně
odmaturovala. Ale učit jsem byla poslána co nejdále od
Prahy. Já jsem byla velmi vděčná, že mohu vést děti.
Vesnice Starý Rokytník se mi hned na první pohled zalíbíla.
Nad malebnými kopečky podhůří se klenula obloha modrá
jako šmolka, mezi kopci se bělavě vinula silnice a po
stráních se přes tři kilometry trousily pěkné, spárované
hnědobílé chalupy s dřevěnými plůtky a ovocnými sady
kolem. Později, když jsem do těchto chalup mohla blíže
nahlédnout při návštěvách žáčků, to už tak malebné
nebylo. Koza přezimovala v rohu předsíně, hromada
brambor byla vysypaná za kredencí, aby nepomrzly a na
stole ležely místo ubrusu staré noviny. Ale ne všude.
Některé rodiny měly vzorný pořádek. Všechno se jen lesklo
jako v městském bytě. O děti bylo všude celkem pečlivě
postaráno. Chodily včas, byly čistě oblečené a měly sebou
svačinu. Nezanedbávaly domácí ukoly. Na oběd se chodilo

do místní mateřské školky, kde pomáhala učit zlatá paní
Macháčková. Byla ke mně hodná jako druhá máma. Také
Veteškovi byli velmi nápomocní. Měla jsem radost, že
dcery z těchto obou rodin šly studovat učitelství. Snad to
zrno slova padlo na urodnou půdu.
Pět let uteklo a nebýt nemoci mé matky, snad bych tam
zůstala i déle, ale dostala jsem přeložení na školu poblíž
Prahy, abych mohla rodičům pomáhat.Z Rokytníka jsem si
odnášela vzpomínky na milé lidi, na časté lyžování po
okolí, ale i do horských vrcholů až na Sněžku. Zažila jsem i
mnoho hezkých výletů do kraje na mém bleděmodrém
Pionýru a získávala hodně kreseb a črtů které jsem si
dělala v této malebné krajině. K tomu se připojují i kulturní
zážitky v recitačním souboru učitelů z trutnovského
okresu, kteří sem byli posláni z Prahy. Vedl je vtipný a
zkušený dramaturg a ředitel knihovny pan Holeček. Tam
jsem potkala několik milých kolegyň, které se staly
dlouholetými přítelkyněmi. Osud je zavál po celém světě.
Jana H. skončila v amerických horách jako výborná
instruktorka a závodnice v běžeckém lyžování, já se octla v
Austrálii – Melbourne, kde jsem učila tělocvik a dodnes
ještě učím český jazyk. Marie P. se vrátila ku Praze, kde
působila dlouhá léta jako učitelka druhého stupně a Hana
M. je dosud v Trutnově jako učitelka ve výslužbě.Ráda a
často vzpomínám na první roky realizace mé učitelské
vášně a rozžíhání dětského rozumu v zapadlém
podkrkonošském koutě.... ve Starém Rokytníku.
Vlasta Sustek

Jak to bylo v osmašedesátém....
Připomínka na 21. srpen je opravdu jen pro starší
pamětníky, kterým je nyní přes 70, 80 či více let. Nebýt ale
velkého zklamání z Pražského jara 68, které bylo tak
násilně potlačeno sovětskou okupací, nebyli bychom se
asi rozhodli k opuštění vlasti. Naše domovina nám pak tolik
citelně chyběla, že jsme se zde v Melbourne, ale i v dalších
městech světa po několika letech usazení začali spolčovat
a spojovat ve sduženích, Sokolech a klubech. To bylo
provázeno nadšením, bylo hodně dobré vůle a ochoty
odevzdat nějaký ten dolar pro zakoupení společného
místa. To dalo podnět ke vzniku společenských domů a
cvičeben. Tak jsme se tedy i my, v Melbourne, dostali přes
spolek Sokol, který byl tehdy ještě veden jako Sokolská
zahraniční tělovýchovná jednota, k zakoupení Sokolského
domu. Díky sbírkám, častým akcím a darům se dům
podařilo plně zaplatit do 12 let.
Ještě zpět k srpnu 68. Tehdy se ukázala krásná solidarita
uprchlíků dřívějších, tedy z let 48 až 50. Přišli ve velkém
množství osobně přivítat své krajany a novouprchlíky, tedy

refugees, až na letiště. Tam si je rozebrali a přivedli do
svých domovů. Některým se dokonce i postarali o
zaměstnání. Jiným darovali kusy nábytku a šatstvo pro
jejich první ubytování. Mimo jiné, tito uprchlíci dostali také
velkou pomoc od Australské vlády.
Nynější mládež možná ani neví, že jejich dědové odjížděli
tehdy ze svého českého domova narychlo, jen na krátkou
dovolenou do Rakouska nebo Jugoslávie, aby se pak už
záměrně nevrátili. Tehdy spadla klec. Byli na dálku
odsouzeni za opuštěni republiky, také se vrátit nemohli.
Jejich majetek propadl státu. Příbuzní měli doma těžkosti v
práci, jejich děti neměly dovoleno studovat na vysoké
škole a rodina byla státem prohlášena za politicky
nespolehlivou.
Po Sametové revoluci v roce 89 nastala opět doba
skutečné svobody, kdy cestováni po celém světě je bez
problémů. Nynější mladí lidé si to ani jinak neumějí
představit. Přejeme všem, aby to tak navždycky zůstalo.
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Ako sme vyhrali Československý kvíz
Czech and Slovak Trivia night

V sobotu 4. června proběhla v Sokole již třetí Trivia night.
Přišli jsme se pobavit, prověřit naše znalosti o České
republice a Slovensku a dozvědět se něco nového. Díky
organizátorům a Kateřině Richterové, která letošní kvíz
připravila velice vtipně a tak trochu jinak, se všichni
účastníci skvěle bavili a docela dost nasmáli. Děkujeme
organizátorům za prima večer a všem zúčastněným za
podporu Národního domu.
Celé to začala Jitka, keď ma jedného dňa prekvapila
telefonátom a pozvaním na Trivia Night v klube Sokol
Melbourne. Kto pozná Jitku, určite vie, že som pozvanie
nemohol odmietnuť, a hlavne aj preto, že už sme mali
zarezervovaný stôl s Tomášom, jeho partnerkou a
Jitkou.
Keď sme sa s manželkou Miou dostavili, usadili nás k
stolu v rohu miestnosti s menovkou, na ktorej stálo
Vlado +1, Tomáš +1, Jitka. Na naše prekvapenie sa
nikto z menovaných nedostavil, a tesne pred začiatkom

kvízu sa nám predstavili Filip a Martina a prisadli si k
nám. V skvelom počte 4 sme tvorili malú, ale veľmi
efektívnu skupinu a so Slovákom sme mali aj
medzinárodnú prevahu pre prípad Slovenských otázok.
Na počesť nezúčastnených sme nazvali náš tým Tomas
team.
Kvíz bol fantastický, za čo sa tvorcom chcem
poďakovať, a dozvedeli sme sa nespočet zaujímavostí.
Vďaka otvorenej diskusii pri každej otázke a pár
úspešních zásahov bonusových otázok sme dúfali, že
by sa nám nejaká ta cena mohla pritrafiť.
Pri vyhlasovaní tretieho a druhého miesta sme trochu
tŕpli, ale už sme ani nedúfali, že by sa nám mohlo podariť
vyhrať. Po výhlásení nášho víťazního týmu sa náš
kapitán Martina rozhodla, že ceny si prevezmeme všetci
a nakoniec sa potvrdilo, že tým môže byť vytvorený aj
účastníkmi, ktorí sa nepoznajú, a menej je niekedy viac.
Vlado a Mia

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

AUGUST 2016
9th Smoked pork rib - Sauerkraut - Dumplings
30st Roast beef - Gipsy Sauce - Dumplings
SEPTEMBER 2016
13th Roast pork - Sauerkraut - Dumplings
27th Chicken fillet - Mushroom sauce - Dumplings
$20 3 COURSES - Soup - Main - Cake - Coffee

Inquires Vera 0411 143 980
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V MELBOURNE JAKO DOMA
Lucie Dobrovodská - Jam Session v Sokole

Lucka Dobrovodska
Austrálie - našinec si hned vybaví jedovaté pavouky,
hady, klokany, žraloky, rudou zemi, původní obyvatele a
film Krokodýly Dundee :).
My měli tu možnost strávit tady úžasné dva měsíce (12/2016) s celou kapelou, která se jmenuje Lucie
Dobrovodská & Paka.
Spřádání plánu, kam pojedeme a jak to bude vypadat,
nastalo asi půl roku před samotným odletem. V ČR jsme
se náhodou potkali s výborným člověkem Borisem
Kubešem z Melbourne (říká se, že náhody neexistují) a
taky s Pavlem Koláčkem ze Sydney. Navštívili jsme
několik ČS komunit ve městech Sydney, Melbourne,
Adelaide a Perth. Turné mělo trvat měsíc a pak šupky
dupky do reality, jenomže ... se nám tu tak zalíbilo, že
jsme si cestu prodloužili o měsíc a vrátili se do
Melbourne, za kamarádem a neskutečně organizačně
schopným člověkem - Borisem. Ten pro nás a komunitu
nachystal další koncerty a opět se postaral o celou
kapelu jak o vlastní rodinu :).
Půlka bandu (kytarista Saša a bubeník Radim) se v
březnu vrátila zpět za jistotami trvalého zaměstnání a
druhá půlka, tedy já se Staněm (basista) jsme si pobyt v
Oceánii prodloužili hned o několik měsíců. Proč se taky
vracet? Shodli jsme se na tom, že nás život v ČR něčím
nenaplňuje a musíme zjistit, proč je nám tu tak dobře :).
Získali jsme Working Holiday víza na Nový Zéland a
vycestovali na 4 měsíce do Země Bílého Oblaku, kde
jsme také s kytarami navštívili ČS spolky (Auckland a
Wellington).
Psali jsme si s Radimem a Sašou, jak se jim daří v ČR a
odezvy jasně vypovídaly o tom, že kdyby zůstali s námi,
udělali by lépe. Kapela je jako rodina, tedy alespoň ta

naše. A tím, že jsme se rozdělili, vznikla jakási srdeční
puklina na obou stranách světa :-). Proto nyní hledám
způsob, jak Paka opět sjednotit a zamířit dále do světa.
Všelijaké překážky, které by člověka ani ve snu
nenapadly, se nás se Staněm snažily stáhnout zpátky
domů. Leč jsme nejspíš potvory odolné :D a jen tak se
nevzdáme. Zpátky se nám prozatím nechce. Cestování
a poznávání nových lidí a kultur je opravdu návykové.
Napadla nás otázka: "Necítí se člověk v ČR v duševní
pasti díky všeobecné negativní náladě a přístupu, že je
všechno nemožné?" Odpověď musí najít asi každý sám
za sebe. Samozřejmě člověk se tomu poddat nemusí,
ale když je kolem vás asi 80% věčně nas*aných lidí, na
člověku se to podepíše. Nu a tady, nejspíš vlivem
sluníčka, se na vás lidi culí a jsou v diametrálně
odlišném módu proti ČR. Někde jsem četla, že 85% lidí
v ČR trpí depresemi. Zbytek žije v zahraničí :).
Píšeme si jednoho dne s Borisem a najednou přijde s
myšlenkou, jestli bychom ještě nechtěli dorazit před tím,
než odletíme za sluníčkem na Bali. Zní to suprově a po
všech těch večírcích v Melbourne a úžasné atmosféře
neváháme ani vteřinu a kupujeme letenky Wellington Melbourne.
Za pár dní se dozvídáme, že budeme nejen hrát u
Mariam v nádherné restauraci 162 Beach St., ale také
pro nás Boris zorganizoval koncert, spíš takový jam
session s jedněmi z nejlepších muzikantů v Melbourne
(Gerry - Australan s britským původem,
multiinstrumentalista a studiový hráč; Alejandro - velmi
zkušený mexický kytarista a Marcela Taylor - česká
houslová virtuoska). Jaký je rozdíl mezi jam sessionem
a koncertem? Chytré knihy praví: "Jam session je
hudební činnost, kdy muzikanti hrají (tj. „jamují“) pomocí
improvizace, bez předem definované aranže. Jam
sessiony se často využívají pro účely tvorby nového
materiálu, nalezení vhodných aranží, anebo jednoduše
jako sociální setkání." Jamy mají výhodu v tom, že jste
součástí živého dění. V přímém přenosu vidíte, co
muzikanty v onen okamžik napadlo a jak moc dolétl
polibek múzy na oběť hudebního postižení :-D.
Ačkoliv je červenec doba dovolených v exotický
destinacích (Čechystán, Asie apod.), Borisovi se opět
podařilo zorganizovat akci, kam přišli snad úplně
všichni zbývající Češi a Slováci, kteří neodjeli z
Melbourne :). A co to stálo práce. Tentokrát jsme viděli
kompletní přípravy in natura. Obvolat všechny známé i
neznámé, vytvořit seznam lidí, objednat a následně
vyzvednout občerstvení - vynikající párky českého typu,
pletýnky a čepované pivo Budvar. Před samotným
vystoupením jsme přijeli asi s tří hodinovým předstihem
a dali si rozcvičku v podobě snesení asi 20 stolů a
stovky židlí z horního patra. Následoval dovoz
gastronomického zařízení, aby bylo kde ohřát párky a
jak čepovat pivo a mohlo se začít.
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Jam session odstartoval ve 20 hodin a s menšími
pauzami pokračoval skoro do půlnoci. Hráli jsme
převážně světové písně, u kterých si člověk může
zatrsat a zazpívat. Musím říct, že sólové party Gerryho
mandocella a mandolíny jsme si náramně užívali.
Občas zazněla nádherná mexická kytara a tóny žhavé
latinskoamerické hudby díky Alejandrovi. Marceliny
housle rozezněly Sokol a kdekomu připomněly časy
Divokého Západu či Irska.

Stan

Děkuji všem, kdo přišli a podíleli se na výborné
atmosféře, která vládla při všech našich akcích v
Melbourne.

Vsvětlivka znaků.

:-) :) :D :-D

Smajlíci

Další příjemný večer
s Gypsy Queens

Alejandro

Ahoj všem. Lucka

Romy

Premek

A tímto chci také opravdu moc poděkovat Borisovi za
jeho profesionální přístup a úžasnou pohostinnost a
kamarádství! Vzhledem k tomu, že se blíží 7. srpen, chci
Ti, Bori, popřát všechno nejlepší k narozeninám, hlavně
zdravíčko, neustálý úsměv na tváři a skvělé lidi kolem
sebe! :-)

Marcy

Pevně doufám, že se brzy opět setkáme!

Gerry
Hannah

Gypsy Queens představily pestrou muziku různých
druhů z celého světa od valčíků a polek až po populární
melodie. Příjemným zpestřením akce byla oslava
narozenin Vlasty Šustkové která zajistila pohoštění pro
návštěvníky a všichni si připili na její zdraví.
Děkujeme Vlasto a přejeme vše nejlepší.
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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 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

372

Bližší informace ráda poskytne
paní Ružena Bernášková

CENY
INZERCE
Poplatek na 1 rok
Small:

Fee $143.00 inc. GST

Medium: Fee $176.00 inc. GST
Large:

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

Sokol Melbourne Inc.
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Sunshine
Removals
Profesionální a spolehlivá stěhovací firma
Melbourne a okolí, Vistoria, do Sydney a Adelaide
Nabízíme služby:
Stěhování domů a firem zajišťujeme ve Vaší oblasti již přez 10 let.

přeprava
demontáž a montáž
balení a rozbalení
krabice a obalový materiál
úklid po stěhování

velké nákladní vozy
pojištění
konkurenční ceny
zaměstnanci s praxí

Mirek tel: 1300 367 059
mobil: 0419 873 224

.
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DOMAZLICKA DUDACKA
MUZIKA

Jarmark - Jarmok

VodaFest - Czech and Slovak Association Inc.
ve spolupráci s Šumava Peksa Park
pro vás připravuje
JARMARK / JARMOK 2016
POZOR!
Do Melbourne přijede Domažlická dudácká muzika!
Pětičlenná pánská Domažlická dudácká muzika (DDM)
v rámci svého letošního jarního australského turné
navštíví rovněž Melbourne. Muzika vznikla v roce 1994
a patří k předním souborům prezentujícím chodskou
dudáckou hudbu. Repertoár obsahuje písně milostné,
darebné, pijácké, robotní a instrumentální skladby se
sólovou hrou na různé, téměř zapomenuté lidové
nástroje, jako jsou dudy, vozembouch, fanfrnoch
a hrábě. Při setkání s dudáky nechybí ani humorná
vyprávění ze života Chodů, takzvané „poudačky“.
V Melbourne můžete DDM vidět v sobotu dne 12.
listopadu 2016 v areálu Peksa Park na Šumavě, kde
Domažličtí dudáci vystoupí na tradičním českém a
slovenském festivalu Vodafest – Jarmark.
Poté se s Dudáky budete moci setkat v neděli dne 13.
listopadu od 13:00 hod. v Sokole Melbourne. Zde se
zúčastní slavnostního oběda, po kterém s nimi
proběhne beseda, během které představí svoje
nástroje, skladby, alba a zahrají několik písniček jako
jsou „Pověz mi má zlatá“, „Přes les, přes háj“, „Ach
mámo, mamičko“ a další.
Více informací na www.dudacka.cz nebo případně web
Besedy.

Víte co znamená slovo “Žalov”?

v sobotu 12. listopadu 2016 od 11 - 16 hod.
v areálu Šumavy, 46 Locks Way Belgrave South
1. ročník tohoto foklorního trhu vám nabídne
výrobky šikovných rukou českých a slovenských
krajanů a pravé zboží z naší domoviny
Budete si moci ochutnat domáckou českou a
slovenskou kuchyni
a potěšit se tradiční hudbou staročeských dudáků
Vstupenky do šumavského areálu budou v prodeji
od 1. srpna 2016 přes prodejní portál Eventbrite
Vstupné pro dospělé $5, děti zdarma.
Parkovné $5
Zájemci o prodejní stánek se mohou přihlásit do
30. září na info@vodafest.org.
Předcházející zkušenost není podmínkou.
Prodejní místa bez elektřiny jsou bez poplatku a
stánkaři si smí veškerý výnos z prodeje ponechat.
https://www.facebook.com/VodaFest/
vodafest.org

Někdo se mne jednoho dne zeptal, co vlastně slovo
žalov znamená. Myslel jsem si že to má nějakou logiku
ve spojitosti se slovem žal a proto jsem o tom moc
nepřemýšlel. Vzpomněl jsem si na jednoho z mých
kamarádů který mi vždy říkal. Když něco nevíš, tak se
Mikoláš Aleš: Žalov. Závěrečný obraz z 12 lunet cyklu
Vlast, který byl určen pro výzdobu interiéru Národního
divadla. Na tomto obraze bohyně Morana posílá hrdinu
na věčnost. Obrazy Aleš tvořil v době pobytu na
Brandejsově statku v Suchdole, od nějž není daleko
tehdejší obec s názvem Žalov. V Alšem užité mytologii
se Žalov nazývá místo, kde spí věčným spánkem
všichni hrdinové. Obecně se předpokládá, že obraz
skutečně zobrazuje krajinu v okolí Žalova.
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PROGRAM FOR AUGUST - SEPTEMBER 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 Agust

VINTAGE BLUE MUSIC - Music and dance (See page 12)

Cost $15

8.00pm

SUNDAY
21st August

PORK FEAST SUNDAY (See page 12)

Cost $25

1.00pm

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.
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PORK FEAST

Taneční Večer

VINTAGE BLUE MUSIC
Sokol Melbourne Vás srdečně zve

Sunday 21st August 1.00pm

na populární i lidové písně s dávkou vlastní tvorby.

Soup - Smoked pork - Black /white pork
sausage - Dessert - Coffee - Cost $25

Sobota 6.srpna 2016 od 20hod.

Bookings Vera 0411 143 980
Please book before Wednesday 17 August

Vstupné: rezervace $15 *** na místě $20

Czech Spring Dance Party

První ročník turnaje v kuličkách

BAND STUDIO 4
Saturday 22nd October
7.30pm
Booking $15.00
At the door $20.00
Snacks available
Bookings Vera
0411 143 980

Přijďte se pobavit a zatančit si.
Sokol 497 Queensberry Street North Melbourne

Rezervace: Věra 0411 143 980

SOKOL KULICKY OPEN
Sobota 5.11. 17.00hod.
Po turnaji 20.00hod.

DISKOTÉKA 80'

Přijďte si zavzpomínat na staré časy
Vstupné $15 booking Michal 0413 225 418
Boris 0435 285 474
Večeře booking: Honza 0421 709 183
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