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Vánoční rozjímání
Těžko věřit, že už to budou vánoce sedma či
osmačtyřicáté, které prožíváme v této sluncem a
barvami rozhýřené zemi; tedy bez sněhu, luceren,
horkých kaštanů a líbezných vánočních koncertů s
krásnou barokní či renesanční hudbou, která se dnes
opět svobodně line po více než dvě dekády z pražských
i venkovských kostelů. Jak nám to tady bylo tehdy
všechno cizí a nevánoční. Ale od těch dob máme doma
novou vánoční tradici s proslulou rybí polévkou,
bramborovým salátem a křehkými řízky a i s tím
jablečným štrůdlem. Předem za vše pěkně poděkujeme
a pak, po večeři, se jde vyhlížet do parku Ježíšek – tedy
děti a jeden dospělý. A ejhle – zazvoní zvonek!! – on tu
zatím byl .. a přinesl pro všechny dárečky. Pak se hrají
koledy, jen je moc nezpíváme. Rozbalujeme. Tak to
děláme u nás.
Koledy jsou hrány a zpívány opět všude v Čechách, v
rozhlase, televizi i obchodech a je dobře, že si je lidé
nenechají vzít ze strachu před nekřesťanským
náboženstvím.
Ano, držme se zarytě, vroucně a silně toho vznešeného
oslovení: Pokoj lidem dobré vůle, Štěstí, zdraví, pokoj
svatý ... protože přece ...
Narodil se Kristus Pán ... a proto Radujme se ...
V.S.

Mikulášská nadílka v Sokole

Mikulášská nadílka v Sokole
Česká škola Melbourne a Sokol Melbourne Vás
srdečně zvou v neděli 4. prosince od 14 hodin do
Národního domu na dětskou Mikulášskou nadílku.
Program: výtvarná soutěž, vystoupení dětí České školy
Melbourne, individuální vystoupení dětí, příchod
Mikuláše s andělem a čertem, nadílka, fotografování.
Občerstvení možno zakoupit v baru, zákusky k čaji a
kávě.
Cena $10/rodina pro členy, $15/ostatní rodiny zahrnuje balíček pro každé dítě. Vlastní nadílky pro děti
pečlivě zabalte a označte jménem a příjmením dítěte.

O vánocích v básničkách
Karel Kryl

Karel Plíhal

Dříve, než ze stromečku opadá jehličí,
lůžko ti jmelím ozdobím, dám fotku do rámečku, olovo
zasyčí,
tvůj krajíc chleba ráno ptákům rozdrobím.
Za tebe sfouknu svíčku, jablko rozkrojím,
bude to hvězda, či snad kříž, či snad kříž,
tvé jméno na balíčku k ostatním připojím,
to abys nemyslel, že už k nám nepatříš.
Za okny spadla vločka a zvonek cinká,
Ježíšek zavřel očka a tiše spinká,
Josef mu ustlal měkce v krabici od kolekce,
spí, tichounce spí.
Kus loje pro sýkory, na stole cukroví,
od zítřka noci ubývá, ubývá,
mráz cukrem pokryl hory, panáček hadrový
a jedna židle, jedna židle přebývá,

Jak ptáci zimořiví v tom teskném příběhu,
ti, které neuživí třpyt hvězdic na sněhu,
my sešli jsme se snící nad lžičkou olova,
kéž by nám mohlo říci náš osud doslova.
Když už se řítí v spěchu ten žaluplný děj,
svíčičko na ořechu, hoř pro nás pomalej,
at' zvučí trouby hlásné i zpěvy andělů,
dřív, než přijde smrt a zhasne náš dech ve svém
pocelu.
A těm u sukní matek dej úsměv do oček,
klín plný cukrlátek a hodně vánoček,
když už se řítí v spěchu ten žaluplný děj,
svíčičko na ořechu, hoř pro nás pomalej,
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Z pera starostky
PRESIDENT LETTER NOVEMBER 2016

Sokol still has some functions in December.

Hello / Dobry Den

SATURDAY 3 DECEMBER ST Nickolas Xmas Dinner
Dance. Typical Czech and Slovak Music. Dinner 7pm,
8pm till 1130 pm band. Please book by 1 December
0411143980 thank you

The year is coming to an end and I must thank all the
members and friends for supporting Sokol this year.
We have had a very varied assortment of activities. Pork
Feast, Plum Dumplings, Musical events Gipsy Queens
Marcy and Romana and friends, Vintage Blue, Studio 4,
Czech Bagpipe Players and Lucie. Xmas Lunches,
Xmas concerts, Czech Trivia, Czech Marble
Competition, Tuesday lunches and Dinner Dances. We
thank all our performers for the wonderful entertainment
and the committee members that worked hard to
achieve all of these events.
This year the committee members have worked hard to
present this large variety of events. Our appreciation
goes to all of the Management Committee for all the
various parts they play in all the functions.
Vlasta Sustek
Marcy Taylor
Michael Ruzicka
Katka Richterova
Jan Sedlak
Michael Krejci
Well-done team !!

Sunday 4 December Czech School St Nickolas for
Children
Start 2pm book Zussana 0413032366
Tuesday 14 December last Tuesday lunch for the year
please book .0411143980
First Tuesday lunch next year 14 February 2017
Sunday 18 December Xmas Lunch start 1pm
Soup, pork schnitzel potato salad, Czech Xmas cookies
Cost $25 please book before 14 December, ring
0411143980
Wishing you all a very safe and happy Xmas and a
healthy new year!
Cheers
Vera
President and members Sokol Management
Committee

I also need to thank others that help Sokol --Julie Pelar (Web Site updates) Jirina Bartonek (sokol
mail and stamps) Helena Simkova (library) Jirina, Alena
Semecka, Eliska Batty, Ruzena Bernasek, and Vlasta
Sustek folding and mailing Kvart. And Michael Krejci
Kvart Editor.

Finanční Zpráva Sokola Melbourne
Ke dni 31. října 2016 bylo na kontě celkem 15.614
dolarů. Bylo rovněž provedeno čtvrtletní přiznání daně.
Vzhleden k dobrému obratu půjčováním sálu a v baru
platili jsme položku 369 dolarů. V tomto období jsme
rovněž obdrželi mnoho darů od členů i příznivců našeho
Sokola ve výši rovných 1000 dolarů. Byli to jmenovitě –
Rodina Pitlíkovi, manželé Dolínských, J. Klimeš,
manželé Filla ze Sydney, pí E Ronge, p. Jan Košnar a
jeho velký dar, p. Klusáček, manželé Říhovi, Jana
Fialka, pí M. Kopeček, manželé Hemalovi, p. R.
Bergami a manželé Rosenfeldovi. Všem dárcům
upřímně děkujeme.

27. listopadu proběhla

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
SOKOL MELBOURNE INC.

Složení nového výboru
Věra Zlatý: předseda
Michal Krejčí: místopředseda
Vlasta Šustková: pokladník
Marcela Taylor: sekretářka
Jan Sedlák: člen
Boris Kubeš: člen

Lydia Kinda: člen
Michael Růžička: člen
Mavis Crump: člen
Dave Clark: člen
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Říjnová oslava
Český Sokol
Sokol býval místem, kam se lidé chodili utužovat.
Jednak tělesně – pro zdravý vývoj zdravého svalstva
malých , mladých i starších, ale i duševně, kdy se nám
na závěr hodiny připomínaly některé sokolské zásady.
Zvyk to byl silný. Přijít si dvakrát týdně na hodinu
rozhýbat tělo rozcvičkou, pak si vyzkoušet zdatnost
různými cviky a dovednosti na nářadí nebo žíněnkách.
Ty krásné žíněnky byly potažené silnou kůží, tak jako i
nářadí; koně, kozy a švédské stoly. Na závěr každého
cvičení se pochodovalo za zpěvu a před rozchodem řekl
cvičitel: Našemu Sokolu Nazdar! – a my odpověděli
Zdar! Tak jsem to zažila od svých čtyř let ve
starostrašnické sokolovně v Praze dokud nebyl Sokol v
roce 1949 zavřen.
Sokol prošel ohněm habsburské monarchie, potom
první světové války, dvaceti lety první republiky
Československé, světovou válkou druhou a po ní se
opět dočkal svobody v roce 1945.
Ale ouha. Jen na tři roky. Sokol nezanikl z nezájmu,
nedostatku peněz nebo špatnou cestou vlastnění čili
bankrotem. Sokol si zrušili Češi sami novou politikou. Co
nedokázali Němci za Bicmarka či Hitlera, to pak dokázal
diktát a obavy komunistů z dobře organizované jednoty
Sokolů.
To bylo před skoro sedmdesáti lety. Nyní, ve svobodném
světě máme možnost pokračovat. Lidé už ani neví, že by
si měli chodit do Sokola pravidelně dvakrát týdně
zacvičit. Jdou si tedy alespoň pravidelně česky
pohovořit a společně stolovat u českého jídla. Nešlo by
ale udělat trochu víc? Zatím se zdá, že přece jen svítá.
Jak? – Obnovou činnosti a oživení sokolských zásad.
Proto se v našem sokolském Kvartu dočtete, které
zásady to jsou a jak se nám daří podle nich jednat.
Nemusíme se zrovna oslovovat po staru bratře a sestro,
ale můžeme se snažit přátelštěji, tedy více bratrsky
jednat. Víte, že i když si lidé vzájemně vynadají, tak to
vlastně vyčistí vzduch a je to právě projev zájmu o věc.
Kdyby se mlčelo nebo mávlo rukou, tak by nám pak
různé nešvary přerostly přes hlavu. A to jistě nechceme.
Proto: poučme se, tužme se, omluvme se a rozleťme se
tak, jak to uměli naši otužilí předci Sokolníci. Myslím, že
jsme na správné cestě. Krásný sobotní večer 5.
listopadu v naší sokolovně s přeborem v kuličkách na
báječné hrací ploše od Michala, s čepovaným pivem,
dobře obsluhovaným Petrou a Marcelou, výbornou
večeří uvařenou Honzou, s prima diskotékou pod
vedením Ivana, odborně obsluhovaným barem naší
Věrou a za nezištného úsilí mnoha starých i nových
členů Sokola je toho pravým důkazem. A tím zde máte
první sokolskou zásadu: T u ž m e s e!
V. Šustková

28. říjen tohoto roku proběhl opět ve znamení oslav
výročí založení Československa. Tentokrát jsem i já
měla tu čest být na recepci pořádané panem
honorárním generálním konzulem Milanem Kantorem.
Velmi děkuji za pozvání a krásnou akci, která byla již
tradičně jedním z vrcholů oslav státního svátku České
republiky v Austrálii.
Melbourne zažilo oslavu státního svátku pod taktovkou
Milana Kantora již po pětadvacáté. Ano, již 25. rok je
Milan Kantor našim milým kolegou a vedoucím dnes již
honorárního generálního konzulátu v Melbourne. Za tu
dobu zažil mnohé, mnohým pomohl a s mnohými z vás
se setkal. Český konzulát v Melbourne vždy patřil mezi
ty úřady, které reprezentují Českou republiku
profesionálně, s hrdostí a se ctí.
Dovolte mi tedy, abych jménem Generálního konzulátu
v Sydney ze srdce poděkovala Milanovi Kantorovi a
jeho skvělému týmu spolupracovníků za všechna ta léta
a do dalších let popřála spoustu energie a elánu.
S úctou,
Hanka Flanderová
generální konzulka ČR v Sydney
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ŠVESTKOVÁ BEZMASÁ NEDĚLE
19.2.2017 13.00
Sokol Melbourne 497 Queensberry Street North Melbourne
Zeleninová polévka - Sýrový talíř - Švestkové knedlíky
s mákem - tvarohem nebo skořicí

$20 členové - $25 nečlenové

RECEPT NA VÁNOCE, ŠTĚSTÍ A PENÍZE
Hodně lidí mělo strach, jestli se jim bude následujících
365 dní dobře dařit.
Aby byl po celý rok dostatek peněz, bylo nutné nosit
prvního ledna od rána až do soumraku v kapse minci,
rozumí se nejlépe zlatou, ale prý fungovaly i stříbrňáky.
K novoroční večeři by měla být čočka, a to z téhož
důvodu aby se množily peníze. A také by se na Nový rok
neměla jíst drůbež, má totiž křídla a štěsti by mohlo
uletět,
Báby kořenářky kdysi radily pro jistotu nejíst ani zajíce,

ani králíka - ti sice křídla nemají, ale zato mají rychlé
nohy. Pokud byste na tuto pověru zapomněli a maso z
ušáka si přece dali, mohlo by se stát že byste se celý rok
marně snažili chytit štěstí za uši.
Kdo se někdy pokoušel dohnat zajíce, ten ví o čem je
řeč. Proto se většinou pojídalo vepřové.
Čuník se totiž dá polapit docela snadno.
Vykročte do Nového roku pravou nohou a se zlatou
mincí v kapse.

Obědy v Sokole - Lunches at Sokol
Last lunch Dec 2016 Tuesday 13th December
Smoked pork rib - Sauerkraut - Dumplings

First lunches 2017
14th February
Roast pork - sauerkraut - dumplings
28th February
Roast beef - mushroom sauce - roast potato
3 COURSES - Soup - Main - Cake - Coffee
Inquires Vera

0411 143 980
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SOKOL KULICKY OPEN
Sokol Kuličky Open, 5.10. 2016
Krátce po půlnoci opoušteli budovu Sokola poslední
hosté. Vysmátí a spokojení. Jedna z dalších úspěšných
akcí.
Tato akce ovšem zdaleka nebyla jen jednou z dalších.
Přinesla něco, co prostory Sokola dávno nezažily.
Poprvé po mnoha letech se tu setkaly tři generace šedesátníci, jejich děti a děti jejich dětí - a poprvé po
mnoha letech se tady jako kdysi sportovalo. Dá se
cvrnkání do kuliček nazvat sportem?
Samozřejmě! Předvádí fyzickou šikovnost a závodění.
Ženy a starší muži se snažili stát stranou; prišli se
podívat, pokecat s přáteli a možná i zatančit, nebudou si
ale hrát jako malí caparti. Pak, že to teda zkusí,
nezávazně. Šťouchli si, a kuličky je vcucly. Ženy, v
sukních a na podpatcích, přestaly hlídat, jak ztrácejí
eleganci při podřepech, muži zapomněli, že ohýbání k
zemi v jejich letech je může potrestat, zabrali se do hry,
pohlaví a generace se promíchaly, a nakonec nebyl
žádný rozdíl mezi dospělými a dětmi; všichni rozjařeně
poskakovali a výskali, když kulička dorazila do důlku.
Atmosféra celého turnaje byla tak skvělá, že i ti, co
dorazili pozdě a zůstali pouhými diváky bouřlivého
finále, se královsky bavili a rádi zatleskali třem
nejšikovnějším, kteří byli odměněni pytlíkem kuliček.
Teklo čepované pivo, podávala se gulášová polévka,
svíčková, utopenci, klobásy a špek, hrála hudba, jež se
po turnaji přeladila v diskotéku 80tých let.
Šedesátníci zakusili setkání tří generací i vnitřně během jediného večera si prožili tři fáze svého života:
dětství - když hráli kuličky, mládí - když křepčili na
parketě, a svůj současný věk - když mlaskali nad
dobrým jídlem.
Druhý den se na Facebook objevily ohlasy. Ti, kteří se
akce zúčastnili, chválili a našeptávali, že by se snad
nemuselo čekat celý rok na další turnaj.
Ti, kteří seděli doma, kritizovali; kuličky se prý hrají
úplně jinak!
Holt, ať nám to příště přijdou ukázat!
Tak vypadá absolutně dokonalý postoj a soustředění

Bylo nás 24. Někteří se styděli fotit

Speciální hřiště a hurá na start
Tom Rozbroj
Dušan Javorka

Honza Mráček

Poděkování:
Vlastě, která dělala uvaděčku a zimprovizovala koutek
kreslení pro dva unavené chlapce.
Honzovi, který báječně navařil.
Frantovi, který zajistil profesionální výčep.
Marcele a Petře, které se ujaly řehole servírek.
Dušanovi, který dodal svoje domácí uzeniny.
Míčkovi, který se postaral o hudbu.
Věře, která obsluhovala v baru
Budhovi, který fotil, všem kteří pomáhali na které jsme
zapoměli a všem za účast a dobrou zábavu.
Michalovi, který celou akci vymyslel a zorganizoval, aniž
sám dostal šanci stát se kuličkovým králem - byl totiž
králem kolečkovým.
Míla
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VIZE INTERIERU SOKOLA DO NOVEHO ROKU
Sokol už dávno není místo pro sokolníky kteří se scházeli
za účelem utužování svých tělesných schránek.
Čas běží a doba se mění. Přirozeným vývojem Sokol měnil
svou tvář a za účelem udržení životaschopnosti a
přispůsobení se požadavkům momentální – moderní doby,
se ze Sokola stal stánek společenský. Sokol si musí
zajišťovat finanční prostředky pořádáním společenských
akcí a pronajímáním prostor. Pěkné peří dělá pěkného
ptáka - (Italské přísloví). Bohužel toto přísloví se pro
prostory Sokola moc nehodí. Prostor Sokola je poněkud
nevkusný a nefunkční, i když disponuje veškerým
zařízením nutným k provozování společenských akcí
včetně licence na alkohol . Ruku na srdce. Když chcete jít

do restaurace, tak je vám jedno jak na vás celkové
prostředí a interiér působí? V poslední době bylo
uspořádáno několik akcí kde jsme se snažili vyhovět
přání členům, například čepovaným pivem. Nastal
problém. Bar je malý. Někdo se mne zeptal. Můžu
dostat kafe? Musel jsem odpovědět že bar je bohužel
malý a na kafe mašinu tu není místo. Lidé mi položili
otázku zda by se s tím dalo něco udělat.
Za pomoci kamarádů jsem Sokol změřil, sedl za
computer a vytvořil první fázi projektu vizáže interiéru
který by měl vyjadřovat minulost a naši tradici. Pokud
máte zájem, tak kritizujte, navrhujte a pomožte.
Michal

Přidejte se k nám s vašimi dalšími plány v novém roce pro Sokol
které by se mohly jednou uskutečnit

Šťastný a veselý Nový rok 2017 vám
srdečně přeje nový výbor Sokola.
Happy new year 2017 from committee
and members of Sokol Melbourne
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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 Management Pty Ltd
Telefon: (03) 9629 6196
Bližší informace ráda poskytne
paní Ružena Bernášková

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

Jetway
Volejte Evu Jančík
372
372 Centre Rd, Bentleigh 3202
Tel: 03 9563 9122
Mob: 0413 499 321
Email: eva@bentleigh.com

Mgr. PetraLawyer
Wiererova LLB
Miroslav Píša
Counsellor and Deputy Head of Mission

Embassy of Czech Republic
in Canberra

Czech & Australian Law

Wills & Probate Matters
Conveyancing
Property Law
Business Law
Family Law

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

Domažličtí dudáci v Sokole

JARMARK NA ŠUMAVĚ
To byl ale krásný J A R M A R K ....
Na jarmarky, trhy, poutě a prodávání na rynku se
chodívalo odedávna. Tam nejen padla otázka ... Zač
toho vola..., ale taky...Nemáte nějakou panenku či
ženicha do námluv....
Náš Jarmarok tyto věci neřešil. Byl ale jedinečný tím, že
se tu setkaly v pohodě kultůry slovenské a české, ale i
evropské a australské. A máme opravdu štěstí že to bylo
všechno v pohodě. Svědčily o tom úsměvy na tvářích
téměř 400 účastníků, které rovněž zářily proto, že si je
lidé mohli plnit dobrou baštou a čepovaným pivem ze
stánků jarmarku. A bylo jich skoro 30. Oko se mohlo
potěšit výstavou mnoha krásných ručně dělaných
výrobků, obrázků, výšivek, ale i knížek, oblečení a
hudebních záznamů. Rovněž sladkosti nebyly
Popelkou. Tady se vyznamenaly všechny ty šikovné
ruce, které hlavně před vánocemi umí skutečně kouzlit
nazdobené cukroví a ostatní dobroty.
Korunou pobavení byli ovšem naši hosté z Domažlic se
svou petičlennou dudáckou kapelou. Dovršili tak krásně
ráz venkovského jarmarečního ovzduší pod širým
nebem. Nebylo to sice nebe vzdycky modré – i pár
kapek nás omylo, ale končili jsme v slunce záři a rovněž
i mile v srdci. Bravo Vodafeste!
Vřelé díky za všechny vám zasílá
Vlasta S.
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PROGRAM FOR DECEMBER - FEBRUARY 2016 - 2017
For information about functions at Sokol
all info Facebook Sokol Melbourne
Every second
& last Tuesday

LUNCH - Three courses of Czech cuisine

$20

1.00pm

Every
Wednesday

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

$15

6.00pm

Once a month
first Friday

SALSA - Social dancing

$15

7.30pm

Once a month
second Sunday

ARGENTINE TANGO - Social dancing

$15

7.00pm

SATURDAY
3rd December

St. Nickolas Christmas - Function dinner

$15

7.00pm

SUNDAY
4th December

Mikulášské odpoledne pro děti s nadílkou
ve spolupráci s Českou školou

$15

2.00pm

SUNDAY
18th December

SOKOL Christmas Lunch

$25

1.00pm

SATURDAY
4th February

CHINASKI - Concert

$40

7.30pm

SUNDAY
19th February

ŠVESTKOVÁ BEZMASÁ NEDĚLE

$20

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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$40

Booking: Marcela:
0407 185 617
Eva Jančík: 0413 499 321

ŠVESTKOVÁ BEZMASÁ NEDĚLE
19.2.2017 13.00

Sokol Melbourne 497 Queensberry Street North Melbourne
Zeleninová polévka
Sýrový talíř
Švestkové knedlíky
s mákem - tvarohem nebo skořicí
$20 členové - $25 nečlenové
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