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Narodila se jako Alžběta Pospíšilová do rodiny 
zámečnického mistra. Protože toužila cestovat, učila se 
jazyky, což jí šlo poměrně snadno. 
Po dokončení studií, v šestnácti letech, začala pracovat v 
nově zřizované olomoucké pobočce Pražské úvěrové 
banky jako korespondentka burzovního oddělení. Zřízení 
pobočky měl na starosti Čeněk Junek a když tuto práci po 
půl roce dokončil, byl pověřen založením další pobočky v 
Brně. Tam si s sebou vzal i několik svých osvědčených 
pracovníků, mezi nimiž byla také Alžběta. V Brně se 
Alžběta Pospíšilová věnovala nejen práci v bance, ale 
dále studovala jazyky a začala navštěvovat Janáčkovu 
hudební školu, kde byla žákyní Leoše Janáčka. 
Po čase byl Junek pracovně povolán do Prahy a Alžběta 
ho tam následovala. Složila zde zkoušku z angličtiny 
(výborné znalosti němčiny měla již odmala) a začala se 
věnovat francouzštině. Aby se v ní zdokonalila, odjela 
roku 1918 na stáž do Francie, kde byla zaměstnána v 
zahradnické firmě v Antibes. Mezi tím však do Paříže 
dorazil Čeněk Junek, který přijel na tamní autosalon. Tou 
dobou se totiž Junek začal zúčastňovat automobilových 
soutěží. Tento sport se zalíbil i Alžbětě. Na autosalonu je 
tehdy zaujal model Bugatti T30. Při další návštěvě Prahy 
se Alžběta dokonce potají zapsala do autoškoly a posléze 
úspěšně složila i řidičskou zkoušku. S Junkem měla 
(tehdy jedenadvacetiletá) Alžběta svatbu 24. června 
1922. Během obřadu se Alžbětě nezměnilo pouze 
příjmení, ale i křestní jméno. České jméno „Alžběta“ se 
totiž v jiných jazycích překládá jako „Elisabeth“ a odtud 
vychází zkratka „Eli“ či „Eliza“. Z tohoto označení pak 
následně vzniklo české „Eliška“, a tak se z Alžběty 
Pospíšilové stala Eliška Junková. 
Svatební cestu strávili přípravami na závod Karlovy Vary 
– Mariánské Lázně, ale během příprav Junek havaroval a 
zničil svůj vůz Mercedes-Benz. Proto se Junkovi vydali na 
pařížský autosalon, kde si pořídili již dříve vyhlédnutý 
automobil Bugatti T30. Do závodního vozu Junková 
usedla v dubnu roku 1923, a to jako spolujezdkyně svého 
manžela. V létě téhož roku si pořídili novější Bugatti T32 a 
s ním triumfovali v závodech u Plzně a Rumburka. V 
srpnu roku následujícího si Junkovi pořídili vůz Bugatti 
T35 a v září 1924 se Junková posadila za volant 
závodního automobilu Bugatti T30 a svůj první závod (na 
trati Lochotín – Třemošná) v kategorii cestovních vozů 
vyhrála. Hned v dalším roce dominovala v květnu ve 
slavném závodě Zbraslav – Jíloviště (v kategorii 
cestovních vozů s vozem Bugatti T30), zatímco její 
manžel s vozem Bugatti T35 zvítězil v tomtéž závodě v 
kategorii závodních vozů. Tyto úspěchy sklízeli manželé 
Junkovi téměř ve všech zbývajících závodech v roce 
1925. 
Během roku 1926 převzala po manželovi vůz Bugatti T35 
a s ním na desátém ročníku závodu Zbraslav – Jíloviště, 
který se konal 9. května 1926, zajela dokonce absolutně 
nejrychlejší čas (porazila i svého manžela, jenž startoval 
na výkonnějším stroji Bugatti T35B) a jako první žena na 

světě tak vyhrála mezinárodní závod v absolutní 
klasifikaci. Ještě v témže roce dojela druhá ve své třídě v 
tehdy nejtěžším závodu do švýcarského vrchu 
Klausenpass, což byl její první zahraniční závod. Když o 
rok později zvítězila na Grand Prix Německa na 
N ü r b u r g r i n g u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nejvýznamnějších úspěchů však Junková dosáhla na 
Sicílii v závodě Targa Florio, který se jezdil na pět 
okruhů, z nichž každý měřil 108 km, převýšení téměř 
1000 m, projíždělo se takřka 1500 zatáčkami a trasa 
většinou vedla po šotolinových tratích.  V té době byl 
považován za nejtěžší na světě. Při svém prvním zdejším 
vystoupení (v roce 1927) sice musela kvůli poruše řízení 
svého vozu Bugatti T37 odstoupit z průběžného druhého 
místa, avšak již v roce následujícím (závod se jel tehdy 6. 
května 1928) navzdory potížím s vozem Bugatti T35B v 
posledním kole závodu dojela v čase 7:27:40 hod. na 
celkové páté pozici. 
Po příjezdu domů byla označována za královnu volantu. 
Vedle úspěchu v závodu Targa Florio přinesl rok 1928 
Junkové i ránu v podobě úmrtí manžela, k němuž došlo 
15. července během Velké ceny Německa na okruhu v 
Nürburgringu.Po smrti manžela svou závodní kariéru 
ukončila. Za její největší úspěchy se považují.

1. místo v závodu do vrchu Zbraslav – Jíloviště ( 1926)
2. místo v závod do vrchu Klaussenpass (1926)
1. místo ve Velké ceně Německa na Nürburgringu (1927)
1. místo v závod Coupé des Dames (1927)
1. místo ve velké dámské ceně Montlhéry (1927)
5. místo v závodu Targa – Florio (1928)

Roku 1933 začala firma Baťa s výrobou pneumatik i pro 
osobní automobily a Junková začala pracovat ve vedení 
prodejního úseku. V oboru zůstala až do svého odchodu 
do penze. Po znárodnění firmy Baťa pracovala dál v 
gumárenském průmyslu a poté na ministerstvu 
chemického průmyslu. Ačkoli byla ve světě motorismu 
ještě řadu let po skončení své závodní kariéry ctěná a 
uznávaná, byly j í  žádost i  o vycestování z 
Československa po Únoru 1948 trvale zamítány. 
Vycestovat jí bylo umožněno až v roce 1966 na 
vzpomínkovou jízdu na závod Targa Florio. Krátce po 
druhé světové válce se také znovu provdala, tentokrát za 
motoristického novináře Ladislava Kháse. Junková 
zemřela krátce po svých 93. narozeninách a pohřeb měla 
17. ledna 1994 ve velké obřadní síni strašnického 
krematoria. 

Eliška Junková
16.11.1900 - 5.1.1994
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Dobry Den,

The weather is warming up and soon summer will be 
with us again. There are quite a lot of functions still to 
occur before the end of the year. I hope that you can 
attend the club during this time. The National House 
needs your support.

A few people have asked about the English content of 
Kvart. I will attempt to explain the rationale. Sokol the, 
Czech Slovak National House was established by the 
refugees that emigrated here after the Second World 
War. Many of these patriarchs have passed away. Some 
had non-Czech partners and children that were born in 
Australia and do not always read and speak fluent 
Czech.The future of Sokol relies on these descendants 
and others to keep the club viable and keep the cultures 
and customs of their forefathers' homeland alive. Most 
of these people have English as their native language, 
since we are living in Australia and English is the 
common language, the up coming functions are written 
in English so all understand the invitations to functions. 

The annual Pork Feast was enjoyed by all that attended. 
A big Thank you, goes to all that helped in the kitchen. 
Vlasta and her helpers Eric,Vasek,Alena Semecka and 
Renata ( Domov )Everyone is looking forward to the 
event next year again.!!!

A big appreciation goes to Julie Pelar who has been 
keeping the Sokol website up to date with the latest 
copies of Kvart and posters of events. Thank you so 
much Julie. Thank you also to our librarian Helena 
Simkova.
 
We have not yet completed all the items that need to be 
repaired. Hopefully they will be completed before the 
end of the year. In September the Melbourne Fringe 
Festival used the club for 8 performances. This 
introduced a new set of people to the Sokol club.

A Spring Dance will be held on Saturday 22 October. A 
live band STUDIO 4 will start at 8pm till 11pm.
Dinner starts at 7 pm, schnitzel and potato salad and 
dessert and coffee. Please book before Wednesday 19 
October.

On Saturday 5 November will be the first time event of 
Sokol marble open, followed by dinner and a disco with 
DJ Ivan playing all the old and new dance music that 
everyone remembers. Please book before 2 November. 
Look at advertisement in later pages.
.
Sunday 27 November 1pm is the annual AGM for the 
Sokol members.  At this meeting, the new committee for 
the following year is elected. Only financial members 
are eligible to attend and have voting rights. Please look 
at invitation in thus edition. The minutes of all committee 
meetings and AGM are written in English as Sokol is an 
incorporated entity and has to abide with State rules for 
clubs.

Saturday 3 December is the St. Nickolas Christmas 
Function. Dinner 7 pm, 2 courses $20 please book 
before 30 November. Xmas Concert 8 pm till11pm.

Last Tuesday lunch for the year  1pm please book 13 
December,
First Tuesday  Lunch back 14 February 2017 1pm.

Sunday 18 Decenber Sokol Xmas lunch start 1pm
Cost $25 soup, schnitzel ,xmas cookies coffee please 
book by 14 December.

Wishing you all good health and hope to see you at 
Sokol soon

Vera  
President of Sokol

K 31. Srpnu bylo na kontě Sokola celkem 16.255.70 
dolarů. Za měsíce červen, červenec a srpen obdrželi 
jsme dary na budovu Sokola a časopis Kvart ve výši 
1.070.- dolarů od patnácti dárců. Byli to: 
Pí A. Vostrá, p. K.Konečný, p. J. Sedláček, manželé 
Bebrovi, p. O. Dymián, pí. I. Pavlasová, rodina 
Dolínských, manželé Krčovi, pí. J. Bartoněk a E. Batty.

Všem dárcům děkujeme. Zvláštní dík patří ještě pí. J. 
Potůčkové, p. A. Plačkovi, pí. V. Šustkové a p. J. 
Sedláčkovi za jejich velké dary.

Na výborové schůzi Sokola schválili jsme vyplácení 
malého příspěvku na transport pro naši starostku pí. 
Věru Zlatou. Je to ocenění za její výjimečnou a 
bezplatnou obětavost a dlouhé hodiny trávené při 
nájmu Sokola, užívání sálu a za barem. Ostatní 
členové výboru pomáhají nezištně a rádi svou prací a 
přispívají tak ke zdaru sokolského života.

Finančni zpráva za 
červenec a srpen 2016
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Vera Zlaty

Clensky prukaz
Member of Sokol

Sokol Melbourne Inc.
497 Queensberry Street

North Melbourne VIC 3051

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Máme opět průkaz člena Sokola
Jednoho dne jsem dostal staronový nápad. Průkaz člena 
Sokola. Proč vůbec a k čemu je takový průkaz dobrý? 
Zaprvé to je běžná věc mít průkaz organizce které jsem 
členem a zadruhé, určitě takový průkaz s sebou nese i 
nějaká práva či výhody. V minulosti bylo dobrým zvykem 
že platící člen měl například slevu na vstupné při 
sokolských akcích a slevu u baru $1 z každého drinku. 
Nastal ale malý problém. Jak poznat neplatícího a 
platícího držitele průkazu. Jak tento problém vyřešit? 
Jednoduše. 10 kroužků - 10 let a jako v tramvaji, 
vyštípnem kleštěmi do kroužku dirku a je to. Nevím co vás 
čtenáře napadlo, ale většina lidí kterým jsem tento nápad 
prezentoval mi dali stejnou odpověď.”To si tam tu dirku 
každý může udělat sám”. Nevím co k tomu dodat. Jak 
může někoho taková věc vůbec napadnout? Jediné co k 
tomu mohu říct je. Kup si kleště a udělej si dirku sám a 
někde si napiš velkým písmem.“Jsem hrdý čech a 
sokolník” Nicméně průkazky budou a doufám že všichni 
členové budou spokojeni s obnovením hezkého zvyku.

Michal

Tired with all these, for restful death I cry,
as, to behold desert a beggar born,
and needy nothing trimmed in jollity,
and purest faith unhappily forsworn,
and gilded honour shamefully misplaced,
and maiden virtue rudely trumpeted,
and right perfection wrongfully disgraced,
and strength by limping sway disabled,
and art made tongue-tied by authority,
and folly, doctor-like, controlling skill,
and simple truth miscalled simplicity,
and captive good attending captain ill:
Tired with all these, from these would I be gone,
save that, to die, I leave my love alone.

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak pýchou dme se pouhý parazit,
jak pokřivý se každá čistá věc,
jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak sprostota se sápe na slušnost,
jak blbost na schopné si bere bič,
jak umění je pořád služkou mocných,
jak hloupost zpupně chytrým poroučí,
jak prostá pravda je všem prostě pro smích,
jak zlo se se dobru chechtá do očí.
Znaven tím vším, já umřel bych tak rád,
jen nemuset tu tebe zanechat.

William Shakespeare  
Sonet LXVI

English original version

  1.  Kde blb, tam nebezpečno!
  2.  Dobrá nálada nevyřeší všechny vaše potíže, ale 
       nasere tolik lidí, že stojí za to si ji udržet.
  3.  Kdo se umí smát sám sobě, má právo se smát 
       všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.
  4.  V  boji slidskou hloupostí nemůžeme nikdy vyhrát. 
       Ale nikdy v něm nesmíme ustat.
  5.  Televize není nepřítel, televize se dá vypnout.
  6.  U nás se vždy platilo více za muziku než za fyziku, 
       a proto tady není žádný Einstein.
  7.  Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka.
  8.  Jedna ženská vidí někdy dál než pět mužských s 
       dalekohledem.
  9.  Smích chytré lidi léčí. A jen blbce uráží.
10. Kde je nouze o ženské, tam stoupají chtíče na úkor
      estetických požadavků.

11. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl, 
      a když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je,     
      a ne to, co není, jak tomu v mnoha případech je.
12. Čas má plné kapsy překvapení.
13. Člověk je doma tam, kde si pověsí klobouk.
14. Fanatismus je určitý nedostatek statečnosti. On je 
      to strach přijímat svět v jeho složitosti. Fanatismus 
      je cesta k zjednodušení života. Je to útěk před 
      odpovědností, kterou člověk přijímá tím, že se pořád 
      rozhoduje.
15. Místo šavlí máme dnes tanky a lidi nedají pokoj 
      a nedají pokoj a nedají pokoj.
16. Mládí biologické neosvobozuje od blbosti a hlouposti,
      stejně jako stáří nezaručuje moudrost. Jsou blbí 
      dědkové a hloupé děti.
17. Šaty dělají člověka.
18. Hloupost se vyfackováním nedá vyléčit.
19. Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo 
      ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho
      vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.
20. Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše.

Jan Werich
6.1.1905 – 31.10 1980



5vart
 říjen - listopad 2016
KSokol Melbourne Inc. 497 Queensberry Street North Melbourne 

Jako tamnější učitelka jsem se vracela do této 
vesničky oživit si vzpomínky na mé kantorské začátky. 
Ten den bylo podhorsky chladno a mrholilo – typicky 
pro trutnovský kraj. Vyjeli jsme autobusem do příkrého 
lesního kopce a pak už vedla cesta mezi poli do vsi. 
Překvapilo mě, jak se vše změnilo množstvím 
vysokého zeleného porostu mladých stromků, které 
zabraňovaly uvidět z vrchu celé údolí jako na dlani, tak 
jak tomu bylo dřív. Málem jsme proto přejeli i zastávku 
za kostelem, protože se celý ztratil mezi stromy. Ale 
šťastně jsem poznala vilku mateřské školy – mé 
tehdejší bydliště a pak už to šlo lehce. Od silnice jsme 
vystoupali k domu Macháčkových. Byla to tehdy přávě 
paní Macháčková, která se o mě velmi pěkně 
starávala. Z domu vyšel mládenec. Zeptala jsem se 
ho, zná-li minulost tohoto místa. Povídá: „No, moje 
máma je Olga.“ Olga? To byla přeci jejich nejmladší 
dcerka. „Je doma?“ ptám se. Ze dveří vychází drobná 
žena. Vlasy jí sice zešedly, ale její usměvavé oči se 
nezměnily. „Olgo, Olinko!“, oslovím ji. „Poznáváš mě? 
Jsem tvoje bývalá učitelka.“ „Jé, to jste vy? Málem 
bych vás nepoznala.“ Vychází z domu i její snacha a 
vnuk Radim. Dáváme se do řeči a vzpomínáme na její 
sourozence, mámu a tátu. Po chvilce se loučíme a 
malý Radim se nabízí, že nás provede ke kostelu. 
Nejprve se jde kolem Božích muk. Jsou krásně 
opravená a pozlacená. Malý chlapec se zbožně 
zmiňuje o Ježíši na kříži. Mile mě to překvapilo, že je 
veden v katolické nauce. Za doby mého působení to 
bylo naprosto vyloučeno. Kopec u kostela je úplně 

zarostlý náletovými stromy, ale hřbitov má posekanou 
trávu a budova je ve stavu oprav. Mše se tam už 
neslouží dlouhé roky. A kdo ví, zda bude služba boží 
kdy obnovena. Není zde dost věřících, kteří by na mše 
chodili. Scházíme dolů cestou ke škole. V přůčelí jsou 
vyměněná nevhodná okna. Zdá se, že památkáři 
neměli zájem zasáhnout, aby zachovali vzhled této 
150 let staré budovy. Omítka už vůbec není opravená 
a plůtek před školou je pobořený. Bývaly zde 
nádherné velké jiřiny, které tu s láskou pěstovala paní 
řidící. Po upravených záhonech už není ani památky. 
Také stará jabloň je pryč. Mohutné dveře školy se sice 
honosí krásnou prací truhláře, jenže lak neviděly 
několik desítek let. Zvoním, ale nikdo neotvírá. Jdeme 
tedy pomalu z kopce a tu potkávám neznámou paní. 
Rychle se domlouváme a tím zjišťuji, že je to rovněž 
moje bývalá žačka. Ochotně mi občerstvuje paměť 
mnoha jmény a krátce mi i sděluje osudy některých 
místních lidí. Najednou mám dobrý pocit, že ta má 
cesta do minulosti nebyla nadarmo. Odjíždíme s 
přítelkyní autobusem a naposled se rozhlížím po 
domech u cesty. Některé jsou pěkné, jiné staré, jiné 
zarostlé, ale i upravené. Už to není ten živý Rokytník s 
vlastní školou, mateřskou školkou, obchodem, 
tělocvičnou, divadelním sálem, poštou a národním 
výborem. I přes to, že teď patří vesnice k Trutnovu, žijí 
tu lidé spokojeně a chtějí si obnovit vzpomínky i tím, že 
o tom chtějí napsat historický dokument. Ráda jim v 
tom pomohu svými články, které mi oživí mladý úsek 
života. 

Léto v Rokytníku po 20 letech

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

 
OCTOBER 2016

11th  Svickova marinated beef - Cranberries - Dumplings
25th  Roast pork - Sauerkraut - Dumplings

NOVEMBER 2016
8th  Pork schnitzel - Potato - Cucumber salad

  29th Chicken fillet - Creamy paprika sauce - Dumplings
$25   3 COURSES - Soup - Main - Cake - Coffee

OBĚDY V SOKOLE - Lunches at Sokol

Inquires Vera   0411 143 980

Vlasta Šustková
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Notice of Annual General Meeting of Sokol Melbourne Inc.
The Annual General Meeting (AGM) of Sokol Melbourne Inc. (SMI) will be held on the 27th November 2016 from 1:00pm 
at the National House, 497 Queensberry Street, North Melbourne.   The meeting will be conducted in English. Election of 
the new committee will be done by a ballot, members can vote in person by appointing a proxy or by postal voting.  Proxy 
forms are available upon request.   Ballot Papers for postal voting must be requested in writing. Proxy, ballot and
nomination forms must be received by any member of the committee no later than Friday 4th November.

       The agenda is as follows:
  1.  Opening – welcome present members

  2.  Attendance

  3.  Minute of silence

  4.  Minutes of the 2015 AGM.

  5.  Reports of the committee officers on significant transactions and activities

  6.  To receive and consider the statement submitted by the Association in accordance with section 30(3) of the                             
       Associations Incorporations Act.

  7.  Declaration of the closure of all activities and accounts for the past year

  8.  Introduction of new candidates for 2016 – 2017 SMI committee

  9.  Election of the new committee

10.  Open forum – general business

11.  Announcement of new committee

12.  Review of membership rates

13.  Appointment of Auditor

14.  Closing of meeting

Please note that only current members of SMI are invited to this AGM.   We thank you for your support and look 
forward to seeing you at the meeting. 

Proxy and nomination forms must be received by any member of the committee no later than 
Friday 18th November. 497 Queensberry Street North Melbourne North Melbourne VIC 3051 

SOKOL MELBOURNE INC.
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

V neděli 27. listopadu od 1.00 hod. odpoledne

V horním sále 497 Queensberry Street Nth. Melbourne

ProgramVýroční zprávy
Volba nového výboru

Volná debata a výroční plán
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V melbournském kině ACMI byl včera slavnostně 
zakončen čtvrtý ročník Českého a Slovenského 
filmového festivalu v Austrálii (CaSFFA).
Festival proběhl v hlavním měste Victorie již po čvrté a 
představil celkem 17 celovečerních a 14 krátkých filmů.
Stejně jako předchozí ročníky i tento rok měl své 
specifické téma. Tématem tohoto ročníku byl “Text and 
Texture” a byl inspirován tím, že obě města, Melbourne
v roce 2008 a Praha v roce 2014, jsou členem sítě 
kreativních měst literatury UNESCO.
Z tohoto důvodu jsme se snazili vytvořit program, který z 
velké části zahrnoval filmové adaptace významných 
literálních děl.
Jedním z našich nejnavštěvovanějsích filmů byl 
českoslovenký film z dob středověku nazvaný 
MARKÉTA LAZAROVÁ, v kterém v hlavních rolích září 
Magda Vášáryová v roli Markéty, Josef Kemr a Vladimír 
Menšík. Tento film byl natočen v roce 1967 režisérem 
Františkem Vláčilem jako filmová adaptace novely 
Vladislava Vančury. Další vynikající film, který jsme 
uvedli dokonce dvakrát, byl film Jiřího Menzela 
POSTŘIŽINY, natočený podle novely Bohumila 
Hrabala. Film POLEDNICE z roku 2016, kterým jsme 
festival oficiálně zahájili, je filmové zpracování všem 
známé balady od Karla Jaromíra Erbena s výbornou 
Aňou Geislerovou a Danielou Kolářovou v hlavních 
rolích. Balada, která děsí české děti, ani tentokrát 
nezklamala a v sále bylo několik dospělých, kteří se 
upřímně báli, nicméně film si užili.
Závěrečný film festivalu byla politická komedie Petra 
Zelenky ZTRACENI V MNICHOVĚ, která se zabývá 
problematikou Mnichovské dohody z roku 1938.
Jedním z hostů festivalu byl Samuel Grečner, syn 
režiséra Eduarda Grečnera jehož film DRAK SA 
VRACIA na motivy novely Dobroslava Chrobáka byl 
také uveden v Melbourne. Pan Grečner film osobně 

uvedl a také přivezl zdravici od pana režiséra, která byla 
promítnuta divákům přímo v kině.
Nezapomněli jsme také ani na nejmenší diváky a uvedli 
p o h á d k u  r e ž i s é r k y  A l i c e  N e l l i s  S E D E M  
ZHAVRANELÝCH BRATOV, filmová adaptace pohádky 
Boženy Němcové a Pavola Dobšinského.
Novinkou letošního roku byla spolupráce s Australskou 
asociací filmových kritiků, díky které jsme tento rok měli 
oficiální porotu, která na závěrečném večeru vyhlásila 
nejlepší nový film tohoto festivalu. Tuto cenu obdržel 
slovenský film EVA NOVÁ s Emílií Vášáryovou v hlavní 
roli. Tento film byl shodou okolností ten samý den 
nominován Slovenskou republikou na cenu Oscar v 
kategorii zahraničních filmů.
Filmu držíme palce a doufáme, ze toto ocenění získá! 
Melbournský festival, stejně jako v předchozích 
ročnících, doprovázela rozsáhlá výstava nazvaná “First 
Impressions”, výstava českých a slovenských 
filmových plakátů z 60 a 70 let, se zaměřením na 
typografii, charakteristickou pro tehdejší dobu.
Dalším hostem festivalu byl tento rok Shaun Tan, 
australský výtvarník, spisovatel, filmař a ilustrátor 
grafických románů, držitel Oscara za krátký film The 
Lost Thing a Bernard Caleo, autor komiksových knih. 

V Melbourne festival sice skončil, ale náš tým se za 
chvilku přesune do hlavního města Canberry kde uvede 
historicky 1. Český a Slovenský filmový festival.
Doufáme, že festival v hlavním městě bude mít stejný 
úspěch jako zde v Melbourne!
Více informací o našem festivalu najdete na naší 
webové stránce www.casffa.com.au
Těšíme se na vás příští rok.

Denisa Cross - Finanční manažerka Českého a 
Slovenského filmového festivalu v Austrálii.

Czech and Slovak 
Film Festival of Australia



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 Management Pty Ltd
Telefon:  (03) 9629 6196

Bližší informace ráda poskytne
paní Ružena Bernášková

DOMOV

CENY INZERCE

Small:       Fee $165.00 inc. GST

Medium:   Fee $176.00 inc. GST

Large:       Fee $275.00 inc. GST

Poplatek na 1 rok
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8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
Tel: 02 6290 1386,  Fax: 02 6290 0006

Specials do Prahy a Vídně
Letenky a zájeydy do celého světa

Emirates letí přímo do Prahy

Volejte Evu Jančík

372 Centre Rd, Bentleigh 3202
Tel: 03 9563 9122

Mob: 0413 499 321
Email: eva@bentleigh.com

Jetway
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PO BOX 146
PRAHRAN VIC 3181 AUSTRALIA
MOBILE 0411 800 043
FAX + 613 8679 3386
STEVE@STEVEROSEARCHITECT.COM
STEVEROSEARCHITECT.COM

STEVE
ROSE

ARCHITECT



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. 
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 a alba.
Více informací na www.dudacka.cz nebo případně web 
Besedy.

DOMAZLICKA DUDACKA 
MUZIKA

VodaFest - Czech and Slovak Association Inc. ve 
spolupráci s Šumava Peksa Park pro vás připravuje 
jarmark - jarmok 2016 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.  
        
https://www.facebook.com/VodaFest/
vodafest.org

Jarmark - Jarmok
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Dětský letní tábor 2017
Opět se blíží doba, abychom oznámili, že v lednu roku 
2017 se bude konat dětský letní tábor od 8. – 14.ledna 
2017.
Přihlaste si své děti včas. Do 7 let dítěte je nutné, aby byl 
po celý týden přítomen jeden z rodičů. Je třeba přivézt si 
své stany. Poplatek opět činí pouze $ 280.00. Na druhé 
a další dítě je sleva $ 30.00. Částka zahrnuje stravu, 
vstupy, odměny a hromadné pojištění. Přesto 
doporučujeme soukromé připojistění. 
Závaznou přihlášu a a zálohu $ 150.00 je potřeba zaslat 
do 15.12.2016 na kontakt Vlasta Sustek. Email: 
susvlas@hotmail.com
Mobil: 0408 088 167
Osobní dohodu ohledně tábora včetně vyzvednutí 
formulářů je také možno získat na akci Vodafestu 
Jarmark, který se koná na Šumavě v sobotu 12. 
listopadu 2016.

Skoro se nechce věřit že naše paní Alenka Semecká 
oslavila dne 12. srpna své vzácné narozeniny. Dožila se 
v plné síle 91 let. Její chůze je sice trochu pomalejší, ale 
její ruce jsou stále zlaté. Sama nám oloupala a nakrájela 
všech 12kg brambor na naše vepřové hody. Vřelé díky, 
Alenko. Ať ti Pán Bůh stále dopřává zdravíčko a Boží 
požehnání.
 
V tomto měsíci se rovněž dožívá naše další členka 
Sokola paní Aška Schonpflugová nejvyššího věku 
mezi námi. Bude jí 96 let. Již několik let tráví spokojeně 
ve svém bytě u Salvation Army a těší se z milé 
pozornosti celé její rodiny. Připíjíme Ti na zdraví 
mnogaja ljeta!

Naším třetím seniorem je vážená Mirka Vališová. V 
říjnu se dožívá 95 le. Jsme velmi rádi, že se nám po 
krátké nemoci opět zotavila, tak že dále jezdí autem na 
návštěvy milých známých a žije nezávisle ve svém 
domě se zahrádkou. Těšíme se ještě na mnoho 
krásných chvil strávených společně u odpolední kávy. 

Dětský letní tábor 2017

Z křesla seniorů



PROGRAM FOR OCTOBER - DECEMBER 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
5th November           SOKOL KULIČKY OPEN + Disco 80's DJ Ivan     (See page 12)      COST $10    5.00pm

SUNDAY
13th November         Lunch with Domažličtí dudáci - Three courses   (See page 12)      COST $25    1.00pm

SUNDAY
27th November         AGM for Sokol members                                                                                          1.00pm

SATURDAY
3rd December           St. Nickolas Christmas - Function dinner                                         COST $15    7.00pm

SUNDAY                    Mikulášské odpooledne pro děti s nadílkou                                                            
4th December           ve spolupráci s Českou školou                                                                               1.00pm         

SUNDAY
18th December         SOKOL Christmas Lunch                                                                    COST $25    1.00pm

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
22th October            SPRING DANCE - Studio 4                                     (See page 12)      COST $15     7.00pm    
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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.
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SOKOLSKÝ LIST

Czech Spring Dance Party 

BAND STUDIO 4
Saturday 22nd October

7.00pm

Band only $15.00
Dinner available $25.00

Soup - Schnitzel - Dessert

Bookings Vera 
0411 143 980 Přihlášky na turnaj a diskotéku 

Michal - 0413 225 418 michalsokolnik@gmail.com
Boris - 0435 285 474 boriskubs@gmail.com

Sokol Melbourne 497 Queensberry Street North Melbourne 

První ročník turnaje v kuličkách První ročník turnaje v kuličkách 

5.11. 2016

Přijďte si zavzpomínat a stát se 
prvním šampionem v kuličkách

Účastníci turnaje se přihlaste na kontakt Michal nebo Boris $10

Začátek 17.00 sobota 5.11.
Účastnici turnaje neplatí vstupné na diskotéku

DISKOTÉKA 80's S VIDEO PROJEKCÍ
Začátek 20.00 Vstupné  $10 u dveří $15objednané

VEČEŘE NA ZAMLUVENÍ - Honza 0421 709 183
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Oběd a diskuze s domažlickými 
dudáky v Sokole

Neděle 13.11. ve 13.00 odpoledne. Tři chody - $25
Možná nám k obědu i něco zahrají.

Zveme všechny kteří se chtějí pobavit
a zavzpomínat na to, jak to vypadalo 

když nám bylo méně.
Čepovaný Budvar - Večeře - Obsluha se servírkami 
Prodej domácích klobás a špeku a hlavně zábava

Prosíme učastníky turnaje v kuličkách aby se přihlásili 
co nejdříve abychom co nejlépe připravili hrací systém.

Tréning kuličkářů začíná ve 4.00 odpoledne.
Turnaj odstartuje přesně v 5.00

Please book for dinner before Wed. 18th October
DISCOUNT FOR ALL MEMBERS

Booking Vera: 0411 143 980
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