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Alfons Maria Mucha, český malíř, grafik a návrhář, přední 
představitel secesního dekorativismu,  se narodil 24. 
července 1860 v Ivančicích u Brna. Po předčasném 
ukončení středoškolských studií pracoval krátce jako 
písař u okresního soudu. V letech 1889-1880, poté, co 
nebyl přijat na Akademii výtvarných uměni v Praze, byl 
zaměstnán ve vídeňské malířské dílně divadelních 
dekorací Kautsky-Brioschi-Burghardt. V letech 1881-85 
pracoval  pro hraběte Khuen Belassi. Vyzdobil pro něj 
jídelní sál na zámku v Hrušovanech, vnitřní prostory 
zámku Gandegg, nedaleko italského Bolzana a vytvořil 
dekorace zámku Emmahof ve Vídni. Podporován 
hrabětem, studoval pak v období 1885-87 na 
mnichovské Akademii umění. V roce 1887 přesídlil do 
Paříže, kde nejprve rok pokračoval ve studiu na Akademii 
Julian v Paříži a od roku 1888 zde působil ve svobodném 
povolání. Pracoval jako ilustrátor pro pařížská 
nakladatelství a časopisy, navrhoval obálky, záhlaví, 
exlibris, etikety, viněty a také plakáty, vedl vlastní 
výtvarnou školu. V počátcích své vlastní malířské tvorby 
se zabýval malováním historických obrazů. Zlom u něj 
nastal až v devadesátých letech 19. století, kdy se začal 
projevovat jeho osobitý styl - nezaměnitelná linie kresby, 
která se stala samostatným dekorativním prvkem jeho 
výtvarných děl. V roce 1894 přijal zakázku na portrét 
herečky . Jeho plakát měl obrovský 
úspěch a zajistil mu spolupráci na dalších 6 let. Pro 
divadlo Sarah Bernhardtové vytvořil mnoho dalších 
úspěšných plakátů (např. Dáma s kaméliemi, 
Lorenzaccio, Samaritánka, Médea). Maloval také plakáty 
pro Salon de Cents. Vytvořil řadu návrhů dekorační 
malby. V letech 1896-99 vzniklo panó Čtyři roční počasí, 
Čtvero umění, Květiny, Denní doby a Měsíce. Intenzivně 
se věnoval také užité grafice (grafické návrhy jídelních 
lístků, kalendářů, divadelních programů). Za vrchol jeho 
ornamentální tvorby je považována ilustrátorská práce 
na knize Otčenáš (1899). V roce 1897 úspěšně 
vystavoval v Praze, ale nedlouho poté se jeho 
ornamentalismus stal doma terčem kritiky. Odcestoval do 
Ameriky, kde se věnoval pedagogické činnosti a ideové 

Sarah Bernhardtové

malbě. Jako výsledek potřeby teoretického formulování 
zásad a metod tvorby vznikla pak dvě díla Documents 
décoratifs (1902) a Figures décoratives (1905), které 
dokládají Muchův vyhraněný zájem o umění jako 
prostředku estetické a etické výchovy. V roce 1899 byl 
pověřen Rakousko-Uherskou vládou k účasti na světové 
výstavě v Paříži (r. 1900), kde svá díla prezentoval hned 
na několika místech výstavního areálu. Za svou práci byl 
vyznamenán stříbrnou medailí a stužkou Čestné legie. 
Od roku 1904 působil střídavě v USA a ve Francii. V roce 
1910 se vrátil do Čech. Podílel se na výzdobě Obecního 
domu (Primátorský salon) a je autorem návrhů 
poštovních známek pro nově vzniklý Československý 
stát. Pro jeho poslední tvůrčí období je charakteristický 
návrat k historické malbě. Výsledkem je dvacetidílný 
malířský cyklus Slovanská epopej, v němž se ideově 
vrátil k myšlenkám českého národního obrození a 
zobrazoval mýty a legendy slovanských národů. Cyklus 
slavnostně věnoval českému lidu v roce 1928. Po 
okupaci byl mezi prvními, kdo byl zatčen Gestapem. Byl 
sice záhy propuštěn ale jeho podlomené zdraví se začalo 
rychle zhoršovat. Zemřel v Praze na zápal plic 14. 
července 1939 a je pohřben na Vyšehradském hřbitově. 
Alfons Mucha se stal nejvýznamnější malířskou 
osobností evropské secese. Jeho tvorba je pro secesní 
umění tak příznačná, že okolo roku 1900 se jí v Paříži 
začalo říkat Le styl Mucha a přiřadila jej k významným 
tvůrcům nového výtvarného a do jisté míry i životního 
stylu devadesátých let 19. století.

24.7. 1980 - 14.7. 1928

Alfons Mucha

Jan Hus byl římskokatolický kněz, český středověký 
náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, 
reformátor a kazatel. 
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, j 
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.

Mistr Jan Hus 
kolem r. 1370  – 6. července 1415 
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Dobry Den

The year is passing by very quickly and we are again in 
winter. It has been a very busy time at sokol in
 April and May.

Sokol is attracting new audiences to all our functions; it 
is great to see old members coming back and new 
people of Czech and Slovak origin attending various 
activities.

The Czech and Slovak House was established so that 
all of Czech and Slovak heritage would have a venue to 
meet up and meet with people of similar backgrounds. 
The children and grandchildren of the founders now are 
born in Australia. We need to encourage these 
descendants to embrace their culture and to continue 
learning about the customs of their heritage. It is not a 
barrier if they or their partner's cannot not speak Czech 
or Slovak language. Everyone is most welcome at the 
Club in North Melbourne.

The Czech Schools that are managed by Zusana and 
Vlasta do a great job teaching the Czech Australians to 
speak and read their parents native language. There will 
a celebration on Sunday 28 may to acknowledge a level 
in reading the Czech language,Slabikar,itl was great to 
see the familes celebrate their children's' progress with 
the Czech language.

A very happy audience enjoyed the Anomie concert. A 
big thank you to those that helped organize the 
event.Boris,Marcy and Peter .

A fantastic night of great music was experienced by all 
that attended the 16 piece jazz band.
We hope to repeat the experience again later in the year. 

The Lucie and Paka  concert was another enjoyable 
event that entertained all that attended. We hope that 
she will entertain  us again in the future. 

 At time of writing this article the Trivia night  and Studio  
4 dinner dance has not been held yet so I will report on 
this in the next edition.

Thank you to Alena  Spiroohova for doing the Tuesday 
lunches. She will stop doing the lunches at the end of 
June.HonzaSedlak will take over the kitchen when he 
arrives back from the Czech republic.

EVENTS FOR JUNE AND JULY 

SAT 1 JULY  DINNER DANCE MUSIC VINTAGE BLUE

ENTRANCE $15  BAR  SNACKS  AVAILABLE

SUN JULY 2 PAINTING AND SCULPTURE 
EXHIBITION AT  DOMOV  3 PM  OPENING

BAR OPEN  AT  SOKOL  AFTER  OPENING

I wish you all good health over the winter months.

Regards

Vera

President Sokol Melbourne 2017

Ke dni 10. května bylo na kontě Sokola Melbourne $ 
14,829.44. Hlavní zdrojem příjmu je prodej alkoholu a 
pronájem sálu. Z větších položek bylo vráceno Vlastě Š. 
dalších $ 600.00, tak že zbývá k vyrovnání $ 3,800.00. 
Od dárců bylo obdrženo celkem $ 775.00. Byli to: Mr. 
And Mrs. Habal, P. Skružná, Pan Fr. Příhoda, Paní M. 
Bognar, P. Marat, Pí. M. Kopeček, Mr. Canet, manželé 
Čechovi a Mr. Marek. Všem srdečně děkujeme. 

Zprávu připravila V. Šustek

Finanční zpráva za měsíc květen
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Od prvního dne mého pobytu mi nejvíce utkvěla v mysli 
paní Macháčková, výpomocná učitelka v místní 
mateřské školce. Byla to každým coulem máma. V jejich 
harmonické rodině vychovali pět pěkných dětí. Nikdy se 
u nich nepomlouvalo. První dcera Jana – krasavice – 
byla veselá a spřádaná. Vdala se šťastně za důstojníka 
a svět ji odvál až na Slovensko do Košic. Další byl Milan 
– statný a pohledný syn – i já se do něho na chvíli 
zakoukala, ale on byl připraven po vojně na ženění a 
rodinu. V té době jsem se ještě neviděla jako máma u 
dětí. Dost se urazil, že věc neskončila jako vážná 
známost. Brzy si našel jinou, vzali se a odjeli na Moravu. 
Hana byla třetí ratolest – milá a veselá. Stala se 
učitelkou v mateřské školce, tak jako její máma. Sblížily 
jsme se a dokonce spolu i cestovaly. Pak se vdala do 
blízké Úpice. V rodině byly ještě další dvě děti. Jirka a 
Olinka. Ta nejmenší byla mou žačkou ve druhé třídě. 
Bylo vidět, že mám na ni silný vliv. Když si venku pod 
mými okny hrála s dětmi na školu, slyším najednou 
Olinku kopírovat přesně můj hlas: ”Humeňuku, ty jsi 
zase nepřinesl domácí úkol! Zůstaneš po škole! A nebav 
se s Pochobradským! ” Po letech jsem potkala paní 
Olinku při mé loňské návštěvě v Rokytníku. Byla stále 
drobná a už také babička, ale její výmluvné usměvavé 
oči se nezměnily.  
Po rodině Macháčků je další postavou paní Dohnalová 
– naše školnice. Pilně nám uklízela a vymetala smetí z 
podlavic. Přitom si ráda popovídala. Řeč jí trochu 
zadrhávala. Její mladší manžel ji bohužel opustil s jinou 
ženou. Nesla to velmi těžce. A tak její monolog často 
končíval v slzách. Ano, Pavlík tátu postrádal a proto rád 
rošťačil. Zvonil lidem na zvonky, pouštěl jim slepice do 
polí, věšel plechovky psům na ocasy a chodil i za školu. 
Byl to ten, co se tehdy zkoupal v zimě v potoce. 
Mezi postavy Rokytníka patří určitě i pan řídící 
Jezdínský – můj představený. Přišel sem se svou 
rodinou pěti dcer před lety z kraje Dymokur. Zdejší 
pěkná škola se zahradou mu imponovala. Sám se 
zasloužil o její další velebení. Vysekal elektřinu do zdí, 
osázel přední zahrady květinami a zeleninou, zadní 
pláň změnil v ovocný sad, v obou třídách nechal položit 
krásné parketové podlahy a pomohl i s celkovým 
vymalováním všech místností budovy. Jako nezkušené 
kantorce mi radíval: Pani učitelko, nenechte si tykat. 
Ono se říká hůř vy, vole, než ty vole. A dejte si pozor! 
Jste tu jako pod lupou a na úzké lávce. Jeden špatný 
krok a už vás mají všichni plnou hubu. Učíval po staru 
hlavně trivium čili číst, psát a počítat. Ostatní předměty 
bral jen tak na okraj. 
Paní řídící Jezdnínská – byla to zlatá ženská, ale jako 
ostříž. Všechno věděla, o každém řekla nějaké slůvko. 
Někdy bylo horší, jindy lepší. Uměla ale hlavně báječně 
péct, vařit a byla štědrá. Často jsem od ní dostala pytlík 
buchet – řepánků. To jsou ty, plněné vařeným mákem a 
strouhanou cukrovou řepou. 
A nakonec pan Nemrych – předseda národního výboru 
a vedoucí tělesné výchovy na okrese. Byl to sice 

komunista, ale lidem přál a často jeho podpis způsobil 
dobro. Hlavně se postaral, aby naše malá obec měla tu 
nejpěknější tělocvičnu se vším vybavením. Proto jsme 
tam také rádi chodili – děti, mládež i dospělí. A když jsme 
se dobře rozcvičili, došlo i na přemety přes koně a 
švédský stůl. 
Postaviček bylo mnohem víc, ale jména mi neuvázla. A 
o nezbednících se už vůbec psát nemá. Snad ještě o 
Pochobradských. Rodina to byla veliká – měli dvanáct 
dětí a stále přibývaly. U Pochobradských drželi 
obecního kozla. A ten jeho pach ulpíval i v dětských 
šatech, přestože se u nich tak často pralo. Sedřená 
máma chodívala brzy ráno a také odpoledne do 
družstevního kravína dojit. Kolébala se se svěšenýma 
rukama a už z dálky hartusila na své děti, že nechaly 
hospodářství na pospas a utekly si hrát. – pravý opak 
pokojného klidu rodiny Macháčků. Tam jsem se vždycky 
cítila jako doma. Nahrazovali mi mou zlatou mámu, 
kterou jsem zanechala v Praze s jejím steskem. A když 
mi pak po pěti letech dovolili přeložení blíže ku Praze, 
bylo už pozdě. Maminka umírala. Po jejím odchodu 
jsem se tedy alespoň trochu starala o našeho tátu. 
Tehdy jsem učila v Počernicích. Je to pěkná rovinka, ale 
krásné krkonošské podhůří hraje v mých vzpomínkách 
doposud prim. 

Návštěvy úterních obědů opět sílí. Kuchyně paní Aleny 
Špirochové se velmi osvědčuje. Dosud jsme si 
pochutnali na jejích výborných roštěnkách, řízcích a 
vepřovém. Oběd vždy končí jejími znamenitými 
zákusky či dorty. Přijďte si i vy pochutnat na našich 
českých speciálních jídlech. Nadále se platí za tři chody 
pouze $ 20.00.

POZOR!! Mimořádná příležitost!!
V úterý 27. června se podává pečená kachna, knedlík a 
zelí. Tento oběd je pouze na objednávku. Tentokrát se 

Náš vážený člen pan Jan Hugo Schmidt zemřel dne 28. 
dubna ve věku nedožitých 91 let. Vážili jsme si ho v 
Sokole i na Šumavě. Je hluboce postrádán jeho milující 
manželkou a rodinou. 
Nedávno nás rovněž opustila naše bývalá cvičitelka 
Sokola a manželka náčelníka Viktora Chaloupky, paní 
Helena Chaloupková. Odešla po roční těžké nemoci, se 
kteoru bojovala svým pozitivním postojem, ale podlehla 
jí ve věku 66 let. Zanechala zde jedinou dceru Gábinu. 

Vaříme pro Sokol

Žalov

Postavy z vesnice 
Starý Rokytník
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Obědy v Sokole 

ČERVEN
13.6.
KNEDLÍKY PLNĚNÉ UZENÝM -         GULÁŠOVÁ POLÉVKA  $20

27.6. 
KACHNA - ZELÍ - KNEDLÍK -             ČESNEKAČKA  $25   

ČERVENEC
11.7.
ŘÍZEK - BRAMBOROVÝ SALÁT -      KUŘECÍ POLÉVKA S NUDLEMI  $20

25.7.
SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ - KNEDLÍK -     ZELENINOVÁ POLÉVKA  $20

V ceně  je dezert a káva

Booking: Alena 0404 762 084

KAZDE DRUHE A POSLEDNI UTERY V MESICI VE 13.00 

Booking: Vlasta 0408 088167

Kapitalismus je lepší než socialismus, ale horší než 
jsem si myslel. Skutečný rozdil mezi kapitalismem a 
socialismem: V socialismu zlodeji kradli toaletní papír, 
mýdla, tužky. V Kapitalismu zloději kradou fabriky 
vyrábějící toaletní papír, mýdla, tužky. V socialismu lidi 
dostávaly přebytky. V kapitalsmu jsou dělníci 
přebytkem. V socialismu kradlo hodně lidí ale málo. V 
kapitalismu krade málo lidí, ale za to hodně. V 
socialismu se psalo o zlodějích v černé kronice a seděli 
v base. V kapitalismu se o zlodějích píše jako o 
celebritách a sedí v daňovém ráji.
A ještě jeden bonus - životní moudrost.
„Sračka a Alzheimer je velice nepříjemná kombinace. 
Utíkáš a nevíš kam...”

Výroky Jiříhé Suchého Stará škola
Poznámka v žákovce

Učitel: Neustále řeční, napomenutí nepomáhá.
Rodič: Tak mu dejte po hubě, už toho mám dost.

1) Clearly misunderstood
2) Act naturally
3) Exact estimate
4) found missing
5) small crowd

6) fully empty
7)Pretty ugly
8) Seriously funny
9) Only choice
10) Original copies

And Mother of all
Happily Married

An oxymoron is usually defined as a phrase in which
two words of contradictory meaning are brought together

English is a funny language
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Když si před 150 lety vyvzpomněl pan Miroslav Tyrš, že 
by lidi mohli cvičit, ani netušil, že dává lidem recept na 
delší a pěknější život. A lidi se toho opravdu chytli a to po 
sokolsku, tudíž   p o ř á d n ě. Ale ubývá nás Sokolů. A 
není divu … Ti původní si ještě říkali bratři a sestry. Přišli 
v roce 1949 a už tu skoro ani být nemohou. Je jim všem 
totiž přes devadesát let. My trochu mladší, z konce let 
šedesátých, ještě pamatujeme, jak se vždy v Českém 
rozhlasu ozvalo po ránu v šest hodin slovo cvičitele: 
Postavíme se do stoje spatného, hlava je zpříma, 
ramena tlačíme dolů. Nadechneme se a kroužíme 
rukama bočné kruhy švihem. Raz, dva, tři, čtyři. K tomu 
se ozývala do rytmu krásná klavírní hudba pana Seháka 
a vedlo nás to skoro samo. Tak to bylo každý pracovní 
den. Bylo to nezávadné a neutrální. Bylo jedno, který je 
rok a kdo je prezidentem. Tady se prostě sokolsky 
cvičilo. Rozhlasový cvičitel byl totiž bývalý Sokol a 
pomáhal zde zdravé cvičební myšlence.  Tehdy se 
musely v republice přejmenovat sokolovny na 
tělocvičny. Jenom z jednot na venkově to slovo Sokol 
nevyškrtli. Také silný sokolský návyk chodit si zacvičit 
dvakrát týdně večer ještě dlouho vydržel. Proto, když se 
ze sletů staly spartakiády, šlo to dost hladce. Návyk tu 
byl, skladby sestavovali bývalí sokolští činovníci a chuť 
cvičit neumřela. Bralo se to tehdy také přes školy a 
závody. Ale proč jsme tedy, tady ve svobodném světě 
přestali cvičit v letech osmdesátých, když nám nikdo 
nebránil? 
Za prvé jsme odvykli a za druhé se ztrácela chuť daleko 
dojíždět. Lidé přijdou ještě tak na moderní hudbu nebo 
české jídlo. Ale cvičit? A samotnému nám to doma také 
moc nechutná, že? 
 Nevím jak vy, ale ve mně ten návyk nezemřel. Pustím si 
rytmickou hudbu a po ránu se pár minut rozhýbávám. 
Děláme si rádi čas na pěstění vlasů, nehtů a řas, 
udělejme si ho tedy i na zbytek těla. Čilost se vrací velmi 
rychle. V některých zemích jako Čína a Japonsko mají 
společné rozcvičky o přestávkách v práci. Je to skoro 
logické vstát na chvíli od počítače a udělat nějaký ten 
kontra pohyb. V českých školách se dříve take cvičívalo 
v uličkách a k tomu i zpívalo – další ztracený dobrý 
návyk. 
A tak všem doporučuji si dát do rozvrhu ty tři minuty před 
sprchou, abychom pravidelně nastartovali pohybem 
naše údy a pomohli tak udržet svůj delší zdravý život.

V. Šustková

Tradiční stavění Májky v malebném prostředí  Šumavy  
probíhalo i letos v dobré náladě. Počasí nám přálo, i 
když pár kapek v dopoledních hodinách nám lehce 
orosilo nosy. Ale vzhledem k tomu, že většina 
návštěvníků dorazila až po 12. hodině, rovnou na oběd 
pod střechu, tak to vůbec nevadilo. Vůně vepřového se 
vinula jídelnou a překvapení dne – Guláš z klokana se 
rozplýval na jazyku.  Buchtu s čajem jsme si užívali za 
přítomnosti představení  skupiny Slovenské školy a 
dětského sboru z Lavertonu Liptariček.  Potom nás 
roztančil svým veselým  vystoupením sbor  Liptar, který 
naše srdce naladil na vrchol odpoledne - stavění Majky. 
V té chvíli už na nás  koukalo sluníčko.  
Všichni se s radostí vrhli na zdobení pokáceného 
stromu, který  postupně hýřil všemi barvami ze 
zavázaných pentlí. Dobrou náladu zabezpečila folklórní 
hudba a skotačení dětí.  Zanedlouho naši silní muži 
popadli lana a ostatní se zatajeným dechem sledovali, 
jak Májka pomalu a jistě stoupá. Po vztyčení jsme 
všichni zajásali, zatleskali a část odjela ke svým 
domovům. Někteří zůstali na večerní posezení u ohně, 
aby se pak mohli olizovat po opečeném párku.  Už se 
těšíme na další setkání.
Majka se na Šumavě  staví z borovice, která byla 
vysázena před mnoha lety krajany, kterým scházely 
šumavské lesy. Parta mužů, kteří Majku kácejí a pak 
následně staví, pocházejí ze všech možných koutů 
světa. Pro většinu to bývá první zkušenost stavění 
Májky, které  probíhá v posledních pěti letech.  S touto 
tradicí přišli Keltové, kteří žili po celé Evropě.  Nejstarší 
známý doklad o stavění Máje v České republice 
pochází z roku 1422, kdy za postavení máje dostal hoch 
odměnu a to ruku děvčete. Není to úžasné, že se tato 
kultůra dostala až do Austrálie? 

Stavění Májky na ŠumavěKdyž se řekne cvičit



7vart
 červen - červenec 2017
KSokol Melbourne Inc. 497 Queensberry Street North Melbourne 

* To be part of a community where you will meet new people and socialise with others who also 
   have an interest in Czech & Slovak culture 
* To keep alive the traditions and customs that belong to our heritage 
* To learn about the history of our homeland and the homeland of our ancestors 
* To have the use of a library of 1000s of books as well as video/DVD library in Czech & Slovak 
* To have a place for community functions that reflect our food and customs 
* To become involved, if you so wish, in voluntary work for Sokol, including assistance with the 
   upkeep of our old building that needs a great deal of maintenance.

Only by growing our membership will our heritage be guaranteed and ensure the continuation of 
government financial assistance for our organisation – so, become a member today! Yearly cost 

of membership.
 

Pensioner: $20 
Individual adult: $30 

Family: $50 

To apply for membership contact any member of the committee 
or download a form from our website

 

YOUR INVITATION TO BECOME A MEMBER 
SOKOL MELBOURNE is a Czech and Slovak organisation 

based in North Melbourne
WHY BECOME A MEMBER OF SOKOL? 

SOKOL MELBOURNE

All current members please note that
 membership fees due soon. 



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
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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

Miroslav Píša
Counsellor and Deputy Head of Mission

Embassy of Czech Republic
in Canberra



9vart
 červen - červenec 2017
KSokol Melbourne Inc. 497 Queensberry Street North Melbourne 

    
   F

ee $143.00 in
c. G

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

STEVE
ROSE

ARCHITECT

Bohemia Cakes
A TASTE OF EUROPE

Hanika & Martin Kopecky

342 Highett Rdoad
Highet Vic. 3190

Telephone 9553 6775
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Ostuda jako mraky
Řekněte mně, kdo si v životě neuříznul pořádnou 
ostudu. Nejstrašnější ze všech ostud, kdy se člověk 
propadne studem, je, když si před milenkou, o které od 
rána do večera sníte, kýchnete a přitom vám třeba něco 
ulétne. To by se do vás krve nedořezali. Tím pádem 
rázem končí velký cit, neboť řádně vychovaná dívka, 
když konečně poloomdlelá nabere dech, dojde k 
přesvědčení, že nejste muž jemného vychování, tedy 
gentleman, za kterého jste se doposud vydával, nýbrž 
neomalený hulvát. Vymlouvat se na to, že za to 
nemůžete, že je to tím, že jste včera narychlo shltnul 
čtyři utopence, vám nepomůže. Naopak. Dívka přijde 
záhy k přesvědčení, že jste navíc nenasytný žrout, který 
se cpe pokrmy nehodnými sofistikovaného člověka. A v 
duchu si připomene varovná slova životem protřelé 
maminky, aby si s tím podezřelým floutkem nic 
nezačínala…
My chlapi ovšem víme, jak si uříznout úplně největší 
ostudu.  Stalo se to snad každému, komu se díky 
různým fikaným záminkám přikrmeným alkoholem 
podařilo zmást normálně slušnou ženu natolik, že 
nakonec svolila k vám zajít na kafíčko. Přílišné požití 
veselých vodiček udělalo ale svoje i na vás samotném a 
roztouženou krasavici jste zklamal na celé čáře. To, že 
se kouzlo nepodařilo, je ovšem ostuda všech ostud. 
Usnout jako pařez na obnažené hrudi polosvedené 
milenky není něco s čím bychom se chlubili v 
pohostinství. Opovržlivé pohledy, kterými vás slečna 
bude ráno častovat, vás budou pronásledovat celý život.
Upadnout v hluboký spánek a hlasitě chrápat v dámské 
společnosti během koncertu, abychom, vytrženi ze 
spánku, začali zuřivě tleskat a nadšeně vykřikovat 
“Bravó,” když skončí první věta, je zrovna tak hrozné 
jako mít na každé noze jinou ponožku, a nebo nemít 
zavřený poklopec. To je samozřejmě také dost hrozná 
ostuda, které je nutno se vyvarovat neustálým 
kontrolováním kalhot v rozkroku. Protože vězte, že ženy 
jsou všímavé bytosti. Vám sice nic neřeknou, jenom jim 
třeba ruměnec pokryje tvář, ale okamžitě nabydou 
přesvědčení, že jste kaňour, který toto dělá na veřejnosti 
schválně! A máte po svatbě! 
Je pravda, že i v mém, nyní již dlouhém životě, jsem 
zaznamenal nejenom výše zmíněné trapasy, ale i 
mnoho jiných situací, při kterých bych se nejraději 
propadal do země. A vůbec nic vám nepomůže, když 
zavřete oči, aby vás nikdo neviděl! Houbelec! Máte 
ostudu jako řemen!

Co se mně to, lidičky nedávno nestalo! 
Návštěvu z Česka jsme chtěli náležitě oslnit tím, jaká 
vynikající vína u nás produkujeme. Australská vína se 
těší popularitě po celém světě. A navíc je pěstují přímo 
od nás za humny. Milovníci vín si zde přijdou na své, 
protože vinice  nabízejí zdarma ochunávky svých 
produktů. Naše návštěva k mému úžasu opovrhla pivem 
a dala s nadšením přednost vyjížďky do vinic na 
ochutnávky.Útulné sklípky nás přivítaly vůní vín, 
syrovým vzduchem, plísní na zdích a náležitým 

dekórem. Kája se vrhnul na vína jemu nabídnutá. 
Znalecky očuchával, víno převaloval na jazyku, 
pomlaskával, poulil oči, některé ukázky znalecky plival 
do velkého trychtýře, jiné s očividnou radostí vypil. Já s 
ženou Máňou jsme měli radost, jak mu šmakuje, Kája se 
pomalu ale jistě začal lískat, na typicky slovansky kulaté 
tváři se mu rozlil připitomělý úsměv a prohlásil, že k 
vínku by se mělo něco smlsnout. Nechtěl jsem vzácnou 
návštěvu nechat o hladu. Hlavně jsem se v duchu 
strachoval, že všechno to vypité na prázdný žaludek by 
mohlo být nakonec nakrásně mezi námi a na kožených 
sedadlech auta. Proto jsem se rozhlédnul kolem sebe. A 
ejhle! Na pultu se kromě sklenic vína objevila mísa plná 
sýrů. Lidé před pultem si z ní vesele brali sýry a hlasitě 
hovořili zřejmě o tom, co po ochutnávkách koupit. Já 
okamžitě nabyl presvědčení, že sýry na pult dalo 
vedení, aby se lidé tak rychle neopili. Hlavou mně 
proletěla myšlenka, jak chytrá marketing strategie toto 
byla. Poskytnout sýr a navíc ochutnávky nejjemnějších 
vín, to přece nemá chybu.
“Dovolte prosím,” zahlaholil jsem. Lokty jsem se prodral 
k míse se sýry a obratně jsem nožem ukrojil tři pořádné 
porce, o které jsem se podělil s Máňou a Karlem. Ten 
pronesl, že tak dobrý sýr ještě v životě neměl. Kam že se 
prý hrabe romadur nebo rokfort. Načež si hrdlo prolil 
třicet let starým portíkem. “Dáme eště,” řekl jsem a 
znova jsem se dral k pultu. No a potom se neuvěřitelné 
stalo skutkem. Mladá žena stojící nad talířem, mne 
probodla očima a na celou místnost zapištěla 
hysterickým hláskem “Co si myslíte, že, pane, děláte? 
Tohle je náš sejra, kterej nás stál moře peněz. A vy si z 
našeho talíře berete jako by to patřilo vám!” A dodala, že 
něco tak drzého v životě ještě neviděla. Milovníci vín 
rázem přestali pít a probodávali mne očima. Já si teprve 
po tomto vrcholně trapném výstupu uvědomil, že to 
vůbec nebyl talíř sýra nabídnutého vedením, ale výběr 
strašně drahých francouzkých pochoutek, které si 
zákazníci mohli k vínu koupit. Vůbec jsem se nedivil, 
když jeden mladík ze sebe sundal sako a vyhrnul si 
rukávy s tím, že mně dá za vyučenou v takhle dobré 
společnosti krást lidem potravu.
Samozřejmě, že jsem se, rudý až za ušima, majitelům 
námi polosežraného sýra omlouval, jak jen jsem mohl. I 
po peněžence jsem sáhnul s tím, že snědenou škodu 
nahradím. Nemusím zdůrazňovat, jak jsem si 
oddychnul, když mé kulantní gesto bylo odmítnuto. 
Hodní a dobře vychovaní Australáci, řekl jsem si a 
peněženku, ve které stejně nebylo dost bankovek, aby 
ty nekřesťansky drahé sýry pokryly, jsem honem rychle 
zasunul zpátky do kapsy.
Vážená návštěva z Česka se smála a smála a smála, 
zatímco žena Máňa mně spílala a spílala a spílala. 
Nevraživé pohledy labužníků nás doprovodily až k 
východu z vinice.
“Tak to jsem do toho tedy pěkně šlápnul,” konstatoval 
jsem suše a hustým deštěm jsem se vydal směrem 
domů… 

Ivan Kolařík OAM

Převzato ze portálu Seniortip.cz



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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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.

PROGRAM NA ČERVEN A ČERVENEC  2017

Každé druhé a
poslední úterý        OBĚD - tři chody - česká kuchyně                                        $20  13.00

NEDĚLE
9. července                                              Filip Toth - Vernisáž obrazy a plastiky  16.00

NEDĚLE
6. srpna

       
                                      

 
        Vepřové hody $25   13.00

SOBOTA
27. května           Studio 4 - Májová zábava                              $15  20.00

SOBOTA
1. července        Vintage Blue - Hudedební večer  20.00$15

Veškeré informace o sokolských akcích
Facebook - Sokol Melbourne
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FILIP TOTH
recent work 9-22 July 2017

sculptures
paintings

GALLERY 5ll

SOKOL ART PÁRTY
Po zahájení vernisáže 9.7. 16.00

zveme veřejnost do Sokola na setkání s umělcem,
na točené pivo, občerstvení a muziku.

Vstup volný

Opening Sunday July 9th 4pm-8pm

511 Queensberry St. Nth Melbourne 
Opening hours
Tue-Sat 10.00am - 5.00pm

SOKOL Melbourne Vás zve
na hudební večer se skupinou

v sobotu 1.7. ve 20.00

Přijďte se pobavit, zatancovat nebo si poslechnout 
originální tvorbu i klasické české, slovenské 

i anglické hity 60-70 let

Vstupné $15 - booking 0411 143 990
Občerstvení - párek s hořčicí $5 - káva zákusek $5

497 Queensberry Street North Melbourne Májová zábava 
 STUDIO 4
Sobota 27.5. 20.00hod.

Vstupné $15.00
Večeře $15.00

Sleva pro penzisty

Booking Vlasta 
0411 143 980

VINTAGE BLUE MUSIC

6. SRPNA CHYSTÁME 
VEPŘOVÉ HODY
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