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PŘIPOMEŇME

SI NĚKTERÉ

NÁŠ OBLÍBENÝ
KRÁL KOMIKU
VLASTA

SLAVNÉ
OSOBNOSTI

BURIAN
O mně se dozvíte
více uvnitř
tohoto čísla

Věra Čáslavská
3.5. 1942 - 30.8. 2016

Jan Saudek
3.5. 1935

Karel Kryl

Vítězslav Nezval

12.4. 1944 - 3.3 1994

26.5. 1900 - 6.4. 1958
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Vlasta Burian

9. dubna 1891 – 31. ledna 1962
Narodil se libereckému krejčímu, vlastenci a ochotníkovi
Antonínu Burianovi a jeho o pět let starší manželce Marii
Burianové. V Liberci prožil prvních deset let svého života.
V Praze se později vyučil obchodním příručím na
obchodní škole. Jako syn krejčího se od dětství setkával
s lidmi, kteří měli zájem o divadlo a měl možnost slýchat
příběhy z tohoto prostředí. Sám jako dítě zpíval na kůru a
měl rád operu. Mladý Vlasta Burian měl také velkou
zálibu ve sportu. Vynikal zejména ve fotbale, byl
brankářem. Hrál za Union Žižkov, později za Viktorii
Žižkov. Nejznámější je však jeho kariéra ve Spartě.
Věnoval se také cyklistice a závodně hrál tenis.
Pravidelně se zúčastňoval závodů a turnajů, které často
vyhrával . Časem však většina sportovních aktivit
ustoupila divadlu. Své bavičské nadání zpočátku
uplatňoval převážně na večírcích svých přátel. Jeho
nadání mu však postupně otevřelo cestu i k veřejnému
vystupování .
Společnost jej znala jako zábavného společníka, v
soukromí byl však melancholický, náladový a měl
deprese – trpěl maniodepresivními stavy. I proto se často
uzavíral ve své vile v Dejvicích, kterou měl elegantně a
luxusně zařízenou. Každodenně sportoval, proto měl ve
své vile velkou tělocvičnu a u vily postaven bazén a
tenisový kurt.
Jeho herectví stálo na improvizaci, černém i laskavém
humoru a satiře. Dokázal ztvárnit nejrůznější role
všemožných zaměstnání a charakterů. Burian byl
vynikající komik, lidový svou uměleckou i lidskou
mentalitou, svým bezprostředním, spontánně
nekomplikovaným humorem i mimořádným darem
okamžitě parodovat všechno patetické, vznešené,
„aristokratické“ i snobské. Jeho pohled na svět byl blízký
plebejskému pohledu nejširších lidových vrstev. Jeho
taneční, akrobaticko-klaunské pohybové schopnosti a
tvrdým tréninkem získané dovednosti i neobyčejné
hlasové rozpětí tvořily základ jeho klaunských čísel. Živé,

dynamické až nespoutané herectví hraničí s neustálou
improvizací. Hereckou postavu chápal jako montáž
proměn, etud a čísel. Nerespektoval text daný autorem a
svým improvizačním uměním vytvářel na jevišti každý
večer dílo zcela nové, neopakovatelné a neustále
překvapoval i své kolegy. Společnost udivoval taktéž
svou imitační schopností, dokázal imitovat ptáky, zvířata,
hudební nástroje, gramofon i větrák. Jaroslav Marvan
jednou vzpomínal, že dokázal imitovat zvířata a zvuky
tak, že by mu mohl závidět i „strýček Jedlička“.
V roce 1944 došlo v jeho životě a v popularitě k prudkému
zlomu. Nejdříve jeho divadlo zavřeli Němci, po válce byl
zatčen Čechy (a jeho divadlo bylo znárodněno). Nejdříve
byl uvězněn do společné cely s esesáky a kriminálníky,
kde byl velmi ponižován. Poté byl na intervenci Jana
Masaryka propuštěn, vyšetřován na svobodě, nakonec
jej soud osvobodil. Po negativním ohlasu v tisku i na
zásah politiků (kteří ho chtěli exemplárně potrestat) byl
opět uvězněn a na základě vykonstruovaných obvinění
odsouzen za kolaboraci s německými okupanty na
několik měsíců k těžkému žaláři a pokutě půl milionu
korun.
Po propuštění už divadlo nesměl obnovit, byl mu
zabaven prakticky veškerý majetek (také vila) a
následujících pět let nesměl vystupovat. V jeho vile byla
zřízena školka. Traduje se, že když šel Burian navštívit
děti, které pobývaly v jeho bývalé vile, nepřišel nikdy s
prázdnou. Ze začátku musel pracovat tvrdou manuální
prací, byl vážným v severočeských dolech, pak jako
poslíček pracoval na horských chatách, kde jezdil s
autem pro rekreanty ROH a v kuchyni pak škrábal
brambory. Zde už začal ilegálně vystupovat.
Za těch pět let, kdy nesměl hrát, se změnil: byl
skromnější, ze sportovce s výbornou fyzickou kondicí se
stal stařík – viditelně sešel, vězení a pronásledování mu
podkopalo zdraví. Teprve v roce 1950 mu byl herecký
distanc zrušen. Po zkušebním představení v Městském
divadle v Kladně začal hrát v divadle v Karlíně (na
přímluvu Jiřího Frejky a Jana Wericha). Od svého
vyhození v roce 1953 začal vystupovat na různých
estrádách, které mu úplně zničily zdraví – měl problémy
se žílami a velmi mu otékaly nohy, proto nemohl chodit a
musel při představení sedět, ale přesto se bavil. Jeho
humor i komika byly ještě stále na dobré úrovni, ale už
ztratily podstatnou část oné výbušnosti a osobitosti, které
jim dřív dodávaly světovou úroveň, což neváhal přiznat i
Burian sám. Známá je jeho smutná poznámka určená
fanouškovi, který chtěl, aby se mu podepsal na fotografii
jako Vlasta Burian, Král komiků: „Král? Kdepak král! Teď
už jenom králíček…“ Tehdy mu bylo také povoleno
natáčet filmy.
Aby se uživil, musel vystupovat na estrádách, i když byl
nemocný. Poslední představení svého života odehrál s
těžkým zápalem plic. Nakonec umřel na plicní embolii,
doma, v blízkosti své věrné družky Niny Burianové. Nina
pak zemřela o devět týdnů později, podle pamětníků na
manželově hrobě.
Vlasta Burian byl pohřben na Vinohradském hřbitově v
Praze, v roce 2002 přeneseny ostatky na Vyšehradský
hřbitov. Na náhrobku byla v roce 2002 umístěna i
bronzová bysta Vlasty Buriana, která však byla později
odcizena. Až v únoru 2007 byla na jejím místě umístěna
plastika znázorňující dvě ruce s názvem ,,Ruce komika,,
od ak. sochaře Tomáše Vejdovského.
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Věra Zlaty 0411 143 980
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Z pera starostky
Dobrý Den
I hope that you are all enjoying the long Melbourne
summer.Sokol Melbourne has had a busy start to 2017
with improvements to our building and exciting and wellattended events like Chinaski.

Saturday 20 May starting at 7.30pm. The team who are
kindly preparing the questions include Helena Simkova
and Hana Flanderova. We are following the same
format as last year with a PowerPoint presentation of
pictures, videos etc.and a choice of 4 possible answers.

I hope that you will all continue to support future events
planned to take place at the club during the remainder of
the year. On the 5th of March we had special guests from
the Czech Republic – an amateur theater company
VODVAS, thanks to the Czech embassy in Canberra.
Great production provided a most enjoyable afternoon,
enjoyed by more than 50 children and adults that
attended.

Each table appoints a captain who manages their teams
answer sheet. Tables will compete against each other.
Each table group arranges to bring their own snacks,
preferably typical Czech /Slovak snacks. Prizes will be
given for the winners with the highest number of correct
answers, plus there will be a prize for the table with the
most delicious display of food.

I am sure you will wish to congratulate and encourage
the new Sokol Management Committee for their
enthusiasm and teamwork in improving not only the club
but planning events. We trust that the spirit of Sokol will
survive and thrive for the future generations with Czech
and Slovak heritage, as well as others who take an
interest.
I am sad to say that the 28th of March 2017 will be the
final Tuesday lunch provided by Mrs. Vera Zlaty and her
helpers, Trevor and Diane Humphries
(Geelong) Michael Ruzicka and myself. My mother,
whilst wanting to continue the tradition, has found it
difficult to keep preparing the lunches since the death of
her husband Eduard. I have lived in Noosa since 1992
and have only helped with the lunches when I came here
to help my parents when their health started to decline.
Istarted by doing the table set up only. I completed a
certificate 4 in commercial cooking in 2015. Then I
started to help in the kitchen. My Aunt Diane Zidek also
helped baking the apple strudel in 2015. I thank all the
people that have assisted my parents over the years.
The lunches will now be made by Alena Spirochova and
Vlasta Sustek.I thank them for taking over the Tuesday
lunches.
Honza Sedlak, a member of the Committee, offered to
take over the senior lunches at the last Committee
meeting. He is in Czech Republic until later this year
and then will inform the club of his future plans for the
kitchen.
Please check the Sokol Melbourne Facebook and/or the
Sokol Melbourne Inc website for more information about
future Sokol events.
Our annual Czech/Slovak Trivia evening will be held on

All questions will be in English as well as in Czech. We
hope it will be an educational evening for all who attend.
Please encourage your family, friends, children and
grandchildren to come and learn more about the Czech
Republic and Slovakia.
Entrance fee is $10 to help maintain the club's
premises. We can put a table together people want to
come but do not have enough to fill a table of ten. You
will need to book so a table will be prepared and ready
for you. The contact number to book is 0411143980.
SOKOL MELBOURNE INC EVENTS IN APRIL AND
MAY 2017
PLEASE TRY AND SUPPORT THESE FUNCTIONS
SAT 8 APRIL
CZECH ROCK BAND ANOMIE 7.30PM START
ENTRY FEE $25 Students will have a special discount.
SUN 24 APRIL
16 PIECE JAZZ BAND START 4 PM
ENTRY FEE$10 GOULASH AVAILABLE
SAT 13 MAY
LUCIE DOBROVODSKA A PAKA, CONCERT
START 7.30PM ENTRY FEE $25
CZECH /SLOVAK TRIVIA START 730PM
DONATION $10
REGARDS
Vera
President Sokol Melbourne Inc. 2017
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Velikonoce 2017

Starý Rokytník očima historie
Malá podhorská vesnice se po 45. roce musela vysídlit,
jelikož byla témeř celá německá, tak jako celý okres
Trutnov – Trautenau. Proto se stala cílem mnoha
dosídlenců z kraje. Mnozí se tam přestěhovali proto, aby
si polepšili nebo i obohatili. A tak se ještě po létech říkalo:
“U těhle mají ložní prádlo z honosné vily, tamti si odnesli
příbory ze statku a tuhle soused má z fary celý porcelán.“
Ale pamětníků ubývalo a s nimi i ošklivé řeči. Ti, co domky
a chalupy obývali v obecním nájmu se příliš o svá obydlí
nestarali. Oprýskaná okna, děravá střecha a polámaný
plot – to vše jasně ukazovalo, kde bydlí nájemník a které
stavení si už lidé odkoupili. Budovy skutečných majitelů
dostávaly většinou novou omítku nebo alespoň nátěr,
zahrádky byly v pořádku s pěknými květinami a keři a za
umytými okny se záclonkou rostly muškáty či begonie.
Tam jsem také po prvé viděla i vánoční kaktusy a
kvetoucí mučenku – čili passionfruit. Samožřejmě, že do
plodů květy neuzrály, ale věnec s květy popínavé
mučenky sklízel obdiv a uznání sousedů. Svědomití lidé
si vedli dobře, žili spořádaně a vzájemně si pomáhali.
Ten, kdo přišel s nekalým úmyslem se ani v novém kraji
nezměnil. Lajdák byl dál lenochem, vysoké kopřivy kolem
mu nevadily, bláto na cestě k domu si štěrkem neposypal.
Pár lidí to myslelo s obcí správně. V době, kdy jsem
v Rokytníku začínala v roce 1959 učit byla v pořádku
škola, také obecní dům s úřadem a divadlem a ještě i
tělocvičný sál. Na konci vesnice byl opravený velký
hostinec s prostorem na zábavy a u zastávky stála
moderní prodejna smíšeného zboží. Tak to bylo před
padesáti lety. Tehdy se také od učitelky očekávalo, že
pomůže při zábavách, s pravidelným cvičením žactva a
dorostu, s vedením divadelního klubu a nacvičením
představení, s pořádáním výletů pro mládež, vedením
zájmových kroužků, pomocí s Červeným křížem a kdo ví,
co ještě. Jako mladé holce, svobodné a plné elánu mě to
vše připadalo samozřejmé. O tuto činnost mě žádali
z národního výboru, také pan řídící, okresní inspektor a
skupina místních vrstevníků. Protože bylo po škole dost
volného času, byla to pro mě nakonec příjemná činnost.
Ještě zbyly chvíle na zimní vyjížďku na lyžích po okolí
nebo na jarní procházku se skicákem a štětci. A bylo
opravdu co zvěčnit. Malebnost této krásné podhorské
krajiny přímo provokovala k zachycení. Pokud se moje
kresbičky lidem líbily, rozdala jsem je. A nejen obrázky.
Snad jsem tam předala dětem a mladým i trochu
náklonnosti k jejich kraji, obdiv pro tamnější přírodu a
potěšení ze života z tohoto pěkného kouta země.
V.S.

Tradiční Křížová cesta na Šumavě se koná na Velký
Pátek dne 14. Dubna od 10 hodin. V českém a anglickém
jazyce.Procesí povede a srdečně vás zve
Otec Simon z Belgrave.

Katolické české pobožnosti na Šumavě.

Výhledová data na druhé čtvrtletí 2017 jsou 16. dubna
v 1 0 h o d i n Ve l i k i o n o č n í p o b o ž n o s t u z v o n i c e
21. května v 10 hodin
18. června v 10 hodin
Po pobožnostech se podává malé občerstvení.Vše po
dohodě s vedením Šumavy, z původního podnětu Otce
Aurela Hrdiny a dále D. Otce biskupa Václava Malého
a za přispění věřících
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Slova jednoho z návštěvníků
Bylo to super, jako host z domova jsem po měsíci
viděl půlku národa československého . Jarda byl
super, atmosféra perfektní . Vzal jsem si hodně
ssebou. Plně kvituji co bylo řečeno .

Jaroslav Dušek
MELBOURNE 19.3.2017

Obědy v Sokole
KAZDE DRUHE A POSLEDNI UTERY V MESICI VE 13.00
VARI ALENKA SPIROCHOVA

DUBEN
11.4.
VEPŘOVÝ ŘÍZEK - BRAMBOROVÝ SALÁT - SLEPIČÍ POLÉVKA
25.4.
HOVĚZÍ ROŠTĚNKA - RÝŽE - KVĚTÁKOVÁ POLÉVKA
KVĚTEN
9.5.
PEČENÉ VEPŘOVÉ - KYSELÉ ZELÍ - KNEDLÍK - ZELENINOVÁ POLÉVKA
30.5.
HOVĚZÍ GULÁŠ - KNEDLÍK - BRAMBOROVÁ POLÉVKA

V ceně $20 je dezert a káva
Booking: Alena 0404 762 084
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Na závěr tábora

Příběhy z letošního tábora

Při setkání na táborovém ohni v sobotu 18. března jsme
si připomněli několik krásných zážitků z letošního
táborového týdne.

Strašidla
Na žádném našem táboře nechybí noční hry, kdy si
účastníci vyzkoušejí v lese svou odvahu a zpečetí ji
podpisem u Kapličky Jezulátka vedle vstupní brány
Šumavy. Letos se les hemžil různými příšerkami, které
dovedně nalíčila Taylor Allen. Jen Angus a pár dalších
nám řekli: - Já letos nejdu. Vloni to moc leklo. – Děvčata
Georgie a Sasha se napřed ze strachu vrátila, ale pak
stezku absolovovala s vedoucím doprovodem. Obě
holky byly celé ubrečené, ale statečně se v Kapličce
podepsaly. Na konci večera se strašidla všem ukázala v
rozsvícené hale, aby každý viděl, že to jsou vlastně
převlečení vedoucí a rodiče. Ustrašencům se tím moc
ulevilo.

Kajaky
Před několika lety jsme dostali darem čtyři malé kajaky,
pádla a vesty od Petra Rickards. Několik let jsme je
nemohli použít. Jednak byl vstup na jezero Lysterfield
zakázán pro zelené sinice a podruhé nám nepřálo
počasí. Studený déšť a vítr nás vyhnal zpět do tábora.
Letos jsme ale měli štěstí. Úterý byl náš den pro lodě. A
to se právě udělalo krásně teplo. S odvozem lodí nám
pomohl Honza P. Děti si tak užily několik hodin ve vodě,
na loďkách a na matraci až jim z toho zčervenaly tváře i
záda. Některým ani nepomohly vrstvy krému proti
spálení. Ale byl to ten pravý letní den jak má být. O to víc
večer všem chutnal Helenčin guláš.

Tento rok byl pro mě prvním, kdy jsem se rozhodla
své dětičky poslat na tábor. Více méně jsme ten týden
měli volný a Vlasta mě povzbuzovala z mé nejistoty
ke konečnému rozhodnutí, tak že jsem nakonec
neměla na výběr. Před odjezdem jsem měla smíšené
pocity. Na táboře jsem nebyla dobrých dvacet let,
bydlení ve stanu mě trochu děsilo a vůbec jsem v
podstatě nevědela, co od celého týdne očekávat.
Tento tábor však předčil má očekávání. Byla zde
úžasná parta dětí od 2 do 14 let a všichni si byli velmi
nápomocní, ohleduplní jeden k druhému, ti starší byli
skvělým vzorem těm mladším. Rodiče většiny dětí byli
pro všechny příkladem a kamarády zároveň. Všichni v
čele s Vlastou se postarali o týden, který byl nabitý
programem od rána do večera – výlet na 1000 steps,
jízdy na kajaku, výlet na Puffing Billy. Díky úžasnému
počasí děti strávily jedno odpoledne v bazénu, byla
pro ně připravena stezka odvahy, maškarní karneval,
táborák a opekání buřtů, olympiáda a samozřejmě
ranní nenásilné české učení formou her, kreslení a
povídání si o Českých horách.
V neposlední řadě musím ocenit i úžasné dámy
Helenku, Marii a Lenku, které se neustále staraly o
čistotu celého objektu a vyvařovaly pro malé i dospělé
k naší nesmírné spokojenosti: - mňam, mňam!
Na závěr velký dík patří Vlastě díky níž jsem na tábor
jela a mé děti si užily úžasný týden s novými
kamarády, na ipad si ani nevzpomněly, protože v
prostředí krásné české Šumavy je přeci jen lepší hrát
fotbal s klukama než sedět a hrát počítačové hry.
Za rodiče z tábora
Daniela

Svatovítské varhany
Před vánoci jsme obdrželi osobní pozdravný dopis
našeho českého Kardinála a Pražského Primase
Důstojného Otce Dominika Duky, kde vyjadřuje naději,
že podpoříme unikátní úsilí milovníků Prahy, jeho
katedrály Svatého Víta a krásné varhanní hudby, aby
opět po 120 letech zazněla hudba v jeho zdech z
nových Svatovítských varhan. Proto jsme začali
krajanskou sbírku. Každý dárce jakékoli částky bude
jmenován na darovací listině. Celkově bylo vybráno $
35,000.00, což činí asi Kč 695,000,00.
Touto částkou bude možné zakoupit pravděpodobně
jednu až dvě varhanní píšťaly. Jménem České
Katolické Kapituly děkujeme za ochotu přispět na tento
významný projekt , který vznikl v souladu s oslavami
700. výročí narození Karla IV. Peníze byly v hotovosti
osobně předány do rukou Důstojného Otce Kardinála
Dominika Duky a jeho zástupci v březnu toho roku.
Informace o tomto projektu a způsobu darování Vám
ochotně podá V. Šustková. Volejte prosím na číslo 0408
088 167 nebo se obraťte na webovou stránku
www.svatovitskevarhany.com
Sbírka na tento nadační účel je stále otevřena.
Ochotného dárce miluje Bůh.
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O Šíleně statečném
Ivánkovi

Naše cestománie

Nechte se pokřtít Neptunem

Jede, jede Ivánek
jede, jede do světa, není žádný popleta…
Tato písnička nás provázela pohádkou „O šíleně
statečném Ivánkovi“, jíž nám zahrálo v Sokole
Melbourne 5. března devítičlenné Volyňské divadelní
studio VODVAS, a připravilo tak pro nás báječné
nedělní odpoledne. Amatérský spolek VODVAS přijel z
jižních Čech do Austrálie na pozvání Velvyslanectví
České republiky v Canbeře a svůj um představili
krajanům ve Victorii, v Canbeře a v Sydney. Pohádka v
originálním provedení a s písničkou o Ivánkovi se moc
líbila jak dětem, tak i dospělým. V Sokole se sešlo přes
padesát malých a velkých diváků.
Když jsem se dozvěděla o blížícím se divadelním
představení pro děti, oznámila jsem svému tříletému
synovi, že vyrazíme poprvé do divadla v Sokole, a ten s
nadšením a zároveň se zkoumavým pohledem ve tváři
souhlasil. Tomáškovi jsem vysvětlila, že do divadla se
chodí ve svátečním oblečení. Sama jsem si oblékla
bíločerné šaty a Tomášek si vybral košili, kterou měl
naposledy na sobě na Štědrý den. Poté jsme si povídali
o tom, jak to bude probíhat, co se v divadle smí a co
nesmí. Také jsem Tomáška nalákala na odměnu – za
vzorné chování se brzy půjdeme podívat na představení
do opravdického velkého divadla. Přestože představení
trvalo celou hodinu bez přestávky, hercům se zajímavou
pohádkou ve vtipném provedení povedlo udržet
pozornost všech dětí. Závěrečný dlouhý potlesk byl
toho jen utvrzením.
Od té doby u nás doma nebojuje Tomášek Spider-Man
(jak si sám říká) s jinými „superheroes“, ale s trojhlavým
drakem. A potom přichází ta část, která mi láme srdce:
„Mami, až vyrostu půjdu do světa...“ Jak vidíte, pohádka
O šíleně statečném Ivánkovi v našem případě byla
nejen krásným kulturním zážitkem, prvním
povyražením si do divadla, ale měla také velký přínos na
rozšíření slovní zásoby a zároveň rozvoji osobnosti –
plánů do budoucna :-))).
Děkujeme za pěkný zážitek hercům z Volyně a všem,
kteří se podíleli na organizaci,
Markéta a Tomášek
za Českou školu Melbourne

Každý člověk může mít moře přání, moře přátel, moře
lásky, ale opravdové moře se musí navštívít...
Navštivme tedy místa, po kterých toužíme my
suchozemci. Proč toužíme po moři... Lákají nás dálky,
volnost, tajemnost hloubky oceánů... Mě přitahovly
slavnosti přijímání nováčků, kteří přeplouvali rovník po
prvé se znamením Neptuna, slavnost přijímání do řad
starých mořských vlků.
Stalo se tak, když na začátku plánování naší cesty do
Austrálie nám bylo nabídnuto: „Chcete letět letadlem
nebo cestovat lodí...“ Nikdy jsem neudělal nic, aniž bych
se nezeptal své ženy Hany na její názor. Dobře jsem
věděl, že jak uvidí moře, dostane mořskou nemoc.
Přesto jsem ale vybral cestu lodí. A tak jsem mohl do
svého cestovního deníku z Německa do Melbourne
udělat tento zápis.
Den 9. 5. 1970
zeměpisná šířka 3.48 sever,
délka 14 západ, ujetá plavba 540 mil
Divné údaje, kterým jsem nevěřil. Ujetý počet mil
nesouhlasí se stupněm zeměpisné šířky. Ale je sobota a
pan kapitán chce možná udělat oslavu v neděli, tak
něco v hlášení změnil a počítá s tím, že je to cestujícím
jedno.
V neděli 10. 5. se ale zdá, že se přeci dočkáme a tudíž
sláva pod rovníkem bude. Za představitele Neptuna
vybrali urostlého cestujícího s plnovousem. Jen trochu
mladý na letitého Poseidona. Po jeho boku kráčí
bohyně moře. Průvod je doprovázen mnoha postavami
z bájí řecké mytologie v humorném provedení. Cestující
se proto dobře baví. Pro velké množství prvoplavců se
ceremonie provádí houfně s kýblem vody a štětkou na
záchody. Dav se prostě postříká. Na nás se dostalo
neobvykle hodně. Proto se právem můžeme považovat
za mořské vlky. Pak následovala ukázka pravého,
drsného námořnického přijetí na skupině děvčat.
Neptun a jeho pomocnící mají k dispozici několik kop
vajec a lahve s kečupem. Následky si jistě umíte
představit. Pak se ještě předvádí symbolická operace
za stěnou prostěradla, při níž se vytahuje z obětí
množství kostí, vnitřnosti, i miminko. Vše je pak házeno
do bazénu. Po skončení obřadu je operatér hozen do
bazénu plně oblečený svými obětmi. Spouště aparátů
cvakají o závod. Doufám že i mně pár snímků vyjde.
Přes rovník se nejede tak často.
Moře se začíná houpat a večer při velmi pěkném
programu se houpe i celý bar. Alespoň víme, že jsme na
Atlantiku a ne v pražské Lucerně.
Všechny zdraví a na shledání na rovníku se těší
Alan z 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

Sokol Melbourne Inc.
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497 Queensberry Street North Melbourne
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Finanční zpráva
březen - 2017
K 23.3. bylo na kontě Sokola 15 381 dollarů
Výbor a hosté na schůzi ověřili smlouvu Šustek a Sokol
na bezúročnou půjčku do výše 7 000 dollarů na stavbu
nového baru. 21. ledna bylo vypůjčeno 6 500 dollarů
s dohodou postupného splácení y tržeb Sokola za alkohol.
Pokud přijatá částka převýší 500 dollarů. Návratná částka
by činila 50% tržby. Dosud bylo splaceno tímto způsobem
2 100 dollarů

Z křesla seniorů
S blahopřáním ještě z března 9. března se paní Lola
Hemalová dožila požehnaných 91 let. Do dalších let jí
přejeme mnoho síly, zdraví a potěšení z početné rodiny
a přátel.
13. března oslavila naše paní Věra Zlatá své 87.
narozeniny jednak s rodinou, ale také na úterním obědu
v Sokole. Zazpívali jsme jí Živijó.

Složení nového výboru
Z důvodu odstoupení z výboru Sokola, Lydie Kindové a
Mavis Crump byli zvoleni dva nový členové. Alena
Špirochová a Pavel Šindelář.
Starosta Věra Zlatá
Místopredseda - Michal Krejčí
Sekretář Marcela Taylor
Pokkladník Vlasta Šustková
Členové Boris Kubeš
Jan Sedlák
Alena Špirochová
Pavel Šindelář
Michal Růžička
David Clark

MOJE ZEMĚ
Vážení zástupci krajanů a krajanských spolků,
dovolte, abych Vás pozdravila z brněnské redakce
časopisu MOJE ZEMĚ a těm z Vás, kteří si rádi přečtete
o k r á s á c h a z a j í m a v o s t e c h z Č e s k é r e p u b l i k y,
představila v krátkosti náš magazín.
MOJE ZEMĚ je časopis, který vychází každý sudý
měsíc v tištěné i elektronické verzi a věnuje se výhradně
České republice – kultura, umění, historie, architektura
„šumných měst“, cestování, tipy na výlety, průvodce
regiony, národní poklady, rozhovory se zajímavými
Čechy apod.
Magazín je doplněn krásnými autorskými fotografiemi,
které byly na podzim roku 2015 vydány v souborné
obrazové publikaci „MOJE ZEMĚ“.
Ukázku z knihy naleznete v příloze. Dovoluji si také
připojit profil časopisu Moje země a ukázku únorového
čísla.
Protože máme řadu čtenářů na Slovensku, v dalších
evropských zemích a můžeme se pochlubit i
předplatitelem z Austrálie, říkáme si, proč neseznámit s
m a g a z í n e m o Č e s k é r e p u b l i c e i d a l š í k r a j a n y.
Snažíme se tedy šířit povědomí o MOJÍ ZEMI za hranice
České republiky, abychom Vám, našim krajanům
zprostředkovali a připomenuli krásy naší vlasti a
zároveň potěšili zajímavým čtením.
Budeme vděčni, pokud nás v našem úsilí podpoříte.
Děkujeme.

Poděkování
Po mnoho let starali se o naše spokojené žaludky ..
Kdo? – no přece rodina Zlatých. Dříve Eda s Věrou a
nyní v závěru hlavně dcera Věra. Zastala tátu i mámu a
zodpovědně chystala každých čtrnáct dní naše úterní
sokolské obědy. Lidé oceňovali pěkně nachystané stoly
a milou atmosféru. Někdy se nás sešlo přes třicet, jindy
byla jídelna poloprázdná. Je to dost nevděčný úkol.
Nikdy nevíš, pro kolik lidí navařit. Věra má ovšem jako
starostka i jiné úkoly. Vyřizuje úspěšně nájmy
sokolského sálu. Do nedávna dělala i nákupy lihovin.
Některé večery pracuje ve výčepu v baru. Ale v
neposlední řadě má na starosti svoji maminku, která ji
čím dál víc potřebuje. Proto Věra v kuchyni končí. Patří jí
za to náš velký Sokolský dík.
P.S. Úterní obědy pokračují dál pod novým vedením
naší známé Aleny Špirochové.

Žalov
Měsíc březen započal neradostným pátkem, kdy jsme
se zúčastnili dvou smutečních obřadů pro naše krajany
a členy Sokola.
3. března dopoledne jsme se rozloučili s bratrem
Milanem Hemalou, naším zakládajícím členem z roku
1975, který se ještě 7. února dožil 95 let. Odešel po
velmi krátkém pobytu v nemocnici, kam byl převezen
pro celkovou zesláblost. Na důstojném obřadu se
krásně podílela celá rodina jejich vzpomínkami ze
společných chvil s Milanem.
Odpoledne ve stejný den jsme doprovodili na poslední
cestu Zdenka Parise. Podlehl zákeřné nemoci ve věku
86 let. Jeho dva synové krásně zpřítomnili srdečnými
slovy svého otce. Zdenek se rovněž zajímal o sokolské
dění.
Sokol ztrácí dva zasloužilé členy naší jednoty
Melbourne.
Čest jejich památce.
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PROGRAM NA DUBEN A KVĚTEN 2017
Veškeré informace o sokolských akcích
Facebook - Sokol Melbourne
Každé druhé a
poslední úterý

OBĚD - tři chody - česká kuchyně

$20

13.00

SOBOTA
8. dubna

ANOMIE - Rocková skupina

$25

20.00

NEDĚLE
23. dubna

Jazzová skupina a odpolední oběd $16.00

$10

16.00

SOBOTA
13. května

Lucie Dobrovodská a Paka - koncert

$25

20.00

SOBOTA
20. května

TRIVIA NIGHT
Kvíz na téma Československo

$10

19.30

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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8th of April 7.30pm
SOKOL MELBOURNE
Entry: $25

GULÁŠ A BIG BAND

Booking: Boris 0409 263 688
Vera 0411 143 980
Online booking
https://www.trybooking.com/259255

SOKOL CZECH CLUB

SOKOL * 497 Queensberry St. Nth. Melbourne

Nedělní oběd s šestnáctičlenou
jazovou kapelou

Guláš a čepovaný Budvar za lidovou cenu
Neděle 23.4. 16.00

Vstupné $10

SOKOL * 497 Queensberry St. Nth. Melbourne

2. turné v Austrálii
V sobotu 13.5. 20.00 $25
booking Boris 0409 263 688
SOKOL * 497 Queensberry St. Nth. Melbourne
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