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Martina Navrátilová

Nejúspěšnější tenista všech dob
Více se dozvíte uvnitř tohoto čísla Kvartu
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Martina Navrátilová
Narozena 18. října 1956
Narodila se jako Martina Šubertová. Její rodiče se rozvedli,
když byly Martině tři roky. Matka Jana si v roce 1962 vzala
Miroslava Navrátila, který se stal jejím prvním tenisovým
trenérem. Po svém nevlastním otci dostala příjmení
Navrátilová. Martina Navrátilová je bývalá československá a
později americká tenistka, mezi lety 1978–1987 světová
tenisová jednička po dobu 332 týdnů, což je druhé nejdelší
období na 1. místě žebříčku WTA (po Steffi Grafové). Je
považována za jednu z nejlepších tenistek všech dob. Celkem
vyhrála 59 grandslamových turnajů, 18 dvouher, 31 ženských
a 10 smíšených čtyřher, což ji v rámci otevřené éry řadí na 1.
místo. Mezi všemi tenisty drží absolutní rekord v počtu
vyhraných turnajů, a to 167 ve dvouhře a 177 ve čtyřhře. Je
jednou ze tří tenistek historie, které mají kompletní sadu
grandslamových titulů ze všech soutěží všech čtyř Grand
Slamů. Zbývajícími hráčkami jsou Margaret Courtová a Doris
Hartová. V otevřené éře je však jedinou, která toho kdy
dosáhla.
Billie Jean Kingová o ní v roce 2006 prohlásila: „Je nejlepší
tenistkou dvouhry, čtyřhry i smíšené čtyřhry, která kdy žila.“
Tenisový novinář Steve Flink ji ve své knize The Greatest
Tennis Matches of the Twentieth Century (Největší tenisové
zápasy 20. století) označil za druhou nejlepší hráčku 20.
století za Němkou Steffi Grafovou. Tennis Magazine ji vybral
za nejlepší tenistku, která hrála v období 1965 až 2005.[
Historik tenisu a novinář Bud Collins ji nazval „pravděpodobně
největší hráčkou nebo hráčem tenisu všech dob.“
Pochází z Československa z Řevnic u Prahy, kde hrála od
dětství za místní tenisový oddíl LTC Řevnice (za tento klub
hrála už i její babička Anežka Semanská - Boučková a ona
sama je jeho čestnou členkou), později pak jezdila trénovat do
blízké Prahy, kde se mohl lépe rozvinout její talent a um.
Nedokončila studia na pražském Gymnáziu Na Zatlance a v
roce 1975 emigrovala do USA a v roce 1981 se stala
americkou občankou, české státní občanství obdržela v lednu
2008. V ženské dvouhře získala ve Wimbledonu rekordních 9
titulů. Je známa otevřeným přiznáním své lesbické orientace,
což učinila v době, kdy něco takového nebylo zdaleka běžné.
V současné době participuje a iniciuje mnoho charitativních
projektů ve všech částech světa. V České republice se od
povodní v roce 2002 podílí na obnově parku Stromovka. roce
2000 byla uvedena do Mezinárodní tenisové síně slávy.
Navrátilová hrála i soutěže družstev, celkem čtyřikrát vyhrála
Fed Cup, z toho jednou za Československo a třikrát za USA.
V roce 1972, když jí bylo 15 let, vyhrála Mistrovství
Československa v tenise a o rok později ve věku šestnácti let,
se stala profesionálkou. Svůj první profesionální titul ve
dvouhře získala v roce 1974 na turnaji v Orlandu.
V roce 1975 hrála dvě grandslamová finále, ale podlehla jak
na Australian Open Evonne Goolagongové, tak na French
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Open Chris Evertové. Na US Open poté prohrála s Chris
Evertovou v semifinále a v New Yorku požádala o americké
občanství. Zelenou kartu získala za jeden měsíc.
První grandslamový turnaj ve dvouhře žen vyhrála v roce
1978, když ve třísetové bitvě porazila ve Wimbledonu Chris
Evertovou a dostala se současně na první místo tenisového
žebříčku. Wimbledonský titul získala i o rok později.
V roce 1981 získala třetí grandslamový titul, když na
Australian Open porazila ve finále Evertovou. V témže roce se
dostala i do finále US Open, ale ve třísetové finálovém zápase
podlehla až v tiebreaku Tracy Austinové. V roce 1982
triumfovala jak French Open, tak i Wimbledonu.
Na okruhu začala používat celografitovou tenisovou raketu
Yonex a stala se dominantní postavou ženského tenisu.
Prohrála sice již ve čtvrtém kole na French Open, prvního
grandslamového turnaje roku 1983 (Australian Open se
konalo až v prosinci), ale zbylé turnaje vyhrála. Během sezóny
prohrála jen zápas na French Open a s 86 vítězstvími a
jedinou prohrou drží rekord v procentuální úspěšnosti
profesionálního tenisty během jediné sezóny. V průběhu tří
sezón 1982, 1983 a 1984 prohrála pouze 6 zápasů ve
dvouhře.
Do sezóny 1984 vstoupila opět úspěšně, zvítězila ve French
Open, Wimbledon vyhrála dokonce pošesté v řadě a po
vítězství na US Open jí zbývalo zvítězit na Australian Open,
aby vyhrála všechny grandslamové turnaje sezóny. Avšak v
semifinále turnaje podlehla Heleně Sukové 6–1, 3–6, 5–7.
Přesto je 74 zápasů bez porážky v řadě profesionálním
rekordem.
Ve čtyřhře získala čistý grandslam za roky 1984 a 1986 (v roce
1986 se sice nehrálo Australian Open (kvůli změně termínu),
avšak ve čtyřhře vyhrála ročníky 1985 a 1987). V období let
1983-1985 vyhrála 8 deblových grandslamových turnajů v
řadě, což je doposud nepřekonaný rekord, o který se dělí se
svou deblovou spoluhráčkou Pam Shriverovou.
S Pam Shriverovou vytvořila nejlepší ženskou deblovou
dvojici historie moderního tenisu. Společně vyhrály 20
deblových grandslamových turnajů (7× Australian Open, 4×
French Open, 5× Wimbledon a 4× US Open), 10 x Turnaj
mistryň a celkem 79 deblových turnajů WTA.
Působila také ve funkci předsedkyně Ženské tenisové
asociace WTA. V lednu roku 2008 obdržela státní občanství
České republiky.
Dne 24. února 2010 jí byla diagnostikována neinvazivní forma
karcinomu prsu a 15. března téhož roku absolvovala
lumpektomický zákrok.
S českou tenistkou a wimbledonskou vítězkou Janou
Novotnou nastupovala do čtyřher na veteránských turnajích
žen. Věnuje se také spisovatelské činnosti, pravidelně působí
i jako sportovní komentátorka tenisových soutěží pro
americkou televizní stanici CNN.
V únoru 2012 natáčela pro CNN v londýnském Wimbledonu
televizní pořad společně s Petrou Kvitovou, která ji považuje
za svůj velký dětský vzor (poznámka: obě dvě hrají tenis levou
rukou a svůj poslední wimbledonský titul ve dvouhře získala
jen několik měsíců po narození Petry Kvitové).
Od roku 2006 je ve vztahu s partnerkou Julií Lemigovovou, o
15 let mladší poslední Miss Sovětského svazu z roku 1991.
Společně vychovávají dvě dcery pocházející z dřívějšího
manželství Lemigovové. Počátkem září 2014 v přestávce po
prvním semifinálovém zápase mužské dvouhry US Open na
newyorském kurtu Arthura Ashe ji Navrátilová veřejně
požádala o ruku a Lemigovová žádost přijala. Předtím byla
Navrátilová v osmiletém vztahu s Toni Laytonovou, s níž
uzavřela pouze neoficiální sňatek v New Hampshire.Jinou
partnerkou tenistky byla v minulosti bývalá královna krásy
Judy Nelsonová. Ohlášený sňatek s Julií Lemigovovou
uzavřela 15. prosince 2014.
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Z pera starostky
Dobrý den.
The arrival of spring has inspired members of the
committee Boris, Michael and Budha to do some great
renovations in the Sokol area down stairs. The foyer,
stage extension, sidewalls and lighting have made a
huge difference to the appearance of the downstairs
area. A big thanks you!!! The group did all this work at no
expense to the club. Well Done!!!
The Duck dinner was a great success and was totally
booked out. All enjoyed the red cabbage, potato
dumplings and roast duck. Chef Boris did a great job
roasting ducks for over 60 people. Thank you Boris and
helpers for this big effort and Budha for or his work as
door person.
Vintage Blue provided two entertaining evenings that
were greatly enjoyed. Sokol would like to express
gratitude to DR Kunz, Ivana, Marcy and Ivan for their
effort in developing programs for these events. Well
done !
OCTOBER is a very busy month at the club with many
varied functions taking place.
14 Oct Sat Spring Dinner Dance with music provided
by Studio 4 (typical waltzes, polkas tango and latin). The
dinner is Svickova (marinated beef with a creamy
sauce, and cranberries and Bohemian dumplings,
dessert and coffee) prepared by chef Alena S.
Cost $30 for a wonderful evening of food and
entertainment. Please book by 11 October.
FRIDAY 20 Oct and SATURDAY 21 Oct the Inaugural
CZECH AND SLOVAK BEER FESTIVAL lasting 2 days
offering a selection of 8 different tap Czech and Slovak
beers, traditional Czech and Slovak snacks, and
continuous live music.
NO ENTRY FEE ALL WELCOME
22 Oct Sunday. Dvorak classical concert
3 pm start $15 entry includes afternoon tea included
ALL WELCOME. Please book 0411143980
29 Oct Sunday Big band jazz concert 18 piece band
4.30 pm start entrance $10
Goulash dinner available to purchase.
Please book 0411143980
12 NOVEMBER SUNDAY 1 PM SOKOL AGM. ALL
FINANCIAL MEMBERS TO ATTEND

18 Nov Sat 4 pm. MARBLE COMPETITION and 8pm
Disco. Entry $10. Drinks and food available.
Please try to attend functions and support the club.
Regards
Vera

FINANČNÍ ZPRÁVA
Na kontě banky Westpac bylo $18.146.62. Z této částky
byly zaplaceny položky v celkové hodnotě $2.866.80 na
materiál a nový cash register. Materiál byl použit na
obložení stěn rozšíření pódia a osvětlení. Sokolské
dary dosáhly výše $1.215 dolarů. Děkujeme všem
hlavně panu Semlerovi.
Zprávu připravila V. Šustková pokladní Sokola.

Malá rekapitulace
Funkci letošního výboru bych přirovnal k tobogánu.
Někteří členové odešli a byli nahrazeni novými lidmi
kteří měli chuť a dobrou vůli něco pro Sokol udělat. Né
vždy jsme všichni sdíleli stejný názor ale ve finále za
letošním výborem stojí nekonečné hodiny práce a času
v dobrém úmyslu Sokol zvelebit a obohatit jej o nové
zajímavé akce. Na práci se podílelo mnoho členů i
nečlenů Sokola bez jakéhokoliv nároku na finanční
odměnu. Pokud sledujete finanční zprávy, tak zjistíte že
Sokol má na kontě po celý rok podobnou plusovou
částku peněz a byl schopen zaplatit veškerý materiál na
vybudování desetitisícových hodnot bez dotací.
Stávajícímu výboru se nepodařila jedna důležitá věc.
Sokol nemá ve výboru mladé lidi. Moto Sokola o
předání českého dědictví, tradic a kultury našim dětem,
se poněkud nerealizuje. Některé podněty ze strany
mladých i ostatních členů Sokola byly vyslyšeny a
výbor má v plánu pracovat na dalším zvelebováním
prostor a koncepci Sokola. Máme takové hezké české
rčení. „Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem”.
Pokud se ovšem nevyjádříte k našemu počínání a
nezúčastníte se diskuze, tak se nic nedozvíme a vše je
bohužel pouze v našich rukou. Můžete kdykoliv přijít do
Sokola na schůzi výboru a nejlépe k volbám a upřimně
říct jak Sokol vidíte Vy. Případně kandidujte na člena
výboru.
Redaktor Kvartu Michal
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Jak jsem poslal kamaráda na čepici
Cyklistická hantýrka je neobyčejně rozmanitá. Kdo na
kole nikdy nezávodil, kdo kolečko viděl z ponorky a
navíc, když byla kalná voda, by jen ztěží rozuměl o čem
je řeč, když po závodech dorvaný kolečkář ještě pokrytý
prachem smíšeným z nudlema a potem, kamarádům na
pokraji totálního vyčerpání vysvětluje, proč jen s krajním
sebezapřením dojel do cíle.
Díky tomu, že se před závodem pořádně nenajedl, tak si
zkrátka a dobře „ušil žaket“, dostal „hlaďáka“ a tím
pádem si „švihnul válku“, měl „blány“ a „sáhnul si na
dno.“ (totálnívyčerpánízpůsobenohladem.) Jen tak tak,
že to „nezabalil.“ (nevzdal.) Ještě měl štísko, že mohl jet
dost dlouho v „háku“ (za zadním kolem jiného
závodníka.) Takto se nakonec udržel v „balíku“
(pelotonu) přestože se jely děsný „dehy,“ „šišky,“
„pecky“ neboli „prdy.“ Málem ale šel na „čelist,“ na
„hlavu“ nebo na „čepici,“ a „ustlal si na silnici,“ (což
znamená spadnout,) protože mu nějaký
„podágra“(závodník, který moc dobře kolo neovládá)
hodil „švengra,“ neboli vlnu (náhlé vybočení z lajny.)
Také se „hlaďák“ projevil dříve než s ním počítal, protože
do „krpálů“ (kopců) měl jet lehčí převod a ne tak hroznou
„pilu.“ (těžký převod.) Navíc se mu v jednom kopci
zasekl „šaltr“ (přehazovačka) a nepomohlo mu, že měl
příliš krátký „foršťák“ (představec na řídítka.)
To, že jsem svojí nepozorností kamaráda poslal na
čepici, takže se vážně zranil, si nikdy neodpustím.
Vojnu jsme s kamarádem, nadějnýmsprintéremPavlem
S. zvaným Budha, prožili v dresu cyklistického oddílu
Dukla Louny. Díky tomu jsme se vyhnuli proslulé
buzeraci a vymývání mozků komunistickými papaláši.
Místo výcviku jsme se věnovali tvrdému tréningu a
závodění. I do spřátelených zemí jsme jako vojáci mohli
vyjet na závody. V NDR jsme se stali terčem obdivu
nadopovaných borců, když zjistili, že v lahvích nemáme
rozpuštěné bobule na zvýšení výkonu, ale pouze rum s
čajem, který nám dodával sílu v závěrečných
kilometrech závodů.
Ano, byly to doby, na které dodnes nostalgicky
vzpomínám. Avšak na nehodu, kterou jsem svou
nerozvážností zavinil, raději nevzpomínám.
V Lounech se po nekonečně dlouhé zimě s příchodem
jara probudila příroda a nám se hned zlepšila nálada. S
teplejším počasím jsme se s vervou zakousli do
polykání kilometrů na silnici. Hned bylo člověku lépe. V
žilách nám proudila mladistvá krev a my, devatenáctiletí
kluci, jsme plni touhy mysleli jen na to, jak svými výkony
na kolech omámit lounské holky. Oproti obyčejným
uhrovitým vojáčkům v příliš velkých, nepadnoucích
uniformách, jsme my, dukláci, byli v očích místních
dívek vrcholní sportovci, terno, po kterém se každá
holka pídila. Proto jsme si každý celkem snadno našel
místní krasavici, která nejenom že pečovala o naše
tělesnépotřeby, ale podstrojovala nám různými
pochoutkami, po kterých jsme načerpali sílu. Vůbec se
nedivím, že mně moje starostlivá Magda z Prahy k
milostným dopisům přikládala zrníčka hypermanganu s
láskyplným
poučením, abych pečlivě dbal na osobní hygienu...
„Co kdybysme místo tréningu dneska zajeli za

holkama,“ navrhnul sprintér Budha, zatímco si
pobrukujíc holil po zimě nechutně chlupaté nohy, tak
jako to dělají všichni cyklisté.
„Do tréningovýho deníčku si napíšem, že jsme najeli
sto kiláku, zatímco si s holkama trochu užijeme,“ dodal
po sexu vyprahlý Budha a já, v představě měkké náruče
kadeřnice Jitky a teplé koupele, jsem nadšeně
souhlasil. Příští den jsme měli odjet na mistrovství
republiky do Plzně a kdo ví, kdy budeme mít na
radostné laškování zase čas.
Od kasáren do města to bylo coby dup. Prudký sjezd do
středu města byl pro nás hračka. Vždycky jsme mezi
sebou soutěžili, kdo bude před cukrárnou v Lounech
první. S kopce jsme se obyčejně řítili kolem šedesáti
kilometrové rychlosti.
Ten den, kdy jsme se s Budhou vydali za dívkami, byla
vozovka pokryta jarním mokrem. My se řítili dlouhým
kopcem nic nedbaje na nebezpečí kluzké silnice. A pak
se to stalo! A nebyla to vina vody na asfaltu.
Budha,zalehnutý nad řídítkami zběsile šlapal, aby náš
obvyklý závod o to, kdo první projede lounskou branou,
vyhrál. Já se ovšem nedal jen tak lehce porazit.
Kamaráda jsem dohnal, a můj vítězný křik mně urval vítr
od úst. Nevím, co mne napadlo, asi to jarní vlání, ale
jakmile jsem se dostal na úroveň nejméněšedesátkou
jedoucího Budhy, kamarádsky jsem ho jednou rukou
vzal kolem ramena zařval mu do ucha „Tak kdo myslíš,
že bude u holek první?“
V tu ránu se to stalo! Zahákla se nám do sebe řídítka a v
té rychlosti jsme oba šli velkým obloukem přes ně tvrdě
na zem. A to přímo takovým způsobem, že paní, která
zrovna v druhém poschodí v domku vedle silnice
zalévala kytičky zděšením vykřikla „Ó můj bože!“ načež
hrůzou upustila konev, která navíc cákla do
zkrvavenéhlavy těžce zraněnéhoBudhy.Ten, ležíc
uprostřed vozovky, jenom obrátil oči v sloup a omdlel.
Chudák babka zoufale zalomila rukama, pokřižovala se
a bolestně vykřikla „Do prdele, já snad toho kluka fakt
zabila.“
Slavný sprintér Budha se mezitím zmátožil, krev mu
crčela z rozbitého rtu, z rukou a kolenou jako z
podříznutého prasete.
„Ty vole,“ zahuhlal kamarád, „Ty si mne snad zabil!“
Já ale také pádem utrpěl zranění. Zrovna tak jako
Budha jsem i já ležel na silnicidržíce sizkrvavené
koleno. „ Au, moje čéška. Mám rozdrcenou čéšku,“
sténal jsem. Musím se přiznat, že navzdory svému
zranění jsem na tom nebyl tak špatně jako Budha.
“To si dneska ztěží zašukáme, “ procedil jsem křečovitě
mezi zuby snažíce se o humor.
“To tedy díky tobě určitě ne, “téměř nezřetelně odvětil
Budha a ze zkrvavené pusy vyplivnul zub.
Sanitka, která se na scéně nehody objevila během
několika minut, nás s kvílející sirénou odlifrovala do
Lounské nemocnice, kde nás jakž takž lékaři dali
dohromady. Budhovi zašili roztržený ret a ránu na ruce.
Hluboké odřeniny na obličeji mu natřeli rudou jodovou
tinkturou. Chudák Budha vypadal jako Indián. Na sále
řval bolestí jako lev!
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Mně koleno oteklo jako bakule, i když čéška naštěstí
rozdrcena nebyla. Prý otok odejde po ledovém zábalu,
bylo mněřečeno. No, vypadali jsme strašně. A to jsme
příští den měli jet mistrák na plzeňské dráze!
Do Plzně jsme se ještě toho samého dne vydali bez kol
přes Prahu autobusem. Během jízdy Budhův indiánský
obličej pěkně natekl, spolucestující se na nás útrpně
dívali a dohadovali se, jestli jsme k úrazu přišli na
motorce. Nemohli uvěřit, že jsme se takhle mohli zřídit
na kole.
Budha navrhnul, že místo Plzně bychom se měli jít na
dva dny zotavit k němu domů. Rodiče jsou prý na chatě,
takže je volná jejich postel, ve které můžeme přespat.
Souhlasil jsem s tím, že se napřed budeme muset
osvěžit v místní hospodě, protože po takovém pádu se
přežití nutně musí oslavit.
Nejdříve jsme ale zajeli k nám. Když nás viděla moje
maminka, tak jako správná narkomanka, která by
neusnula bez silných spacích prášků, okamžitě vtiskla
Budhovi do dlaně několik prášků s tím, že se nám
alespoň bude dobře spát.
Cestou do Strašnic, kde Budha bydlel, si lidé od nás v
elektrice odsedávali.
„To se, chuligáni, určitě někde porvali,“ konstatovala
jedna paní neznamým lidem okolo.
„A eště k tomu sou jistě vožralí a budou tady dělat
výtržnosti,“ přidal se jeden děda v baloňáku.
Nakonec jsme byli rádi, když jsme vystoupili a zamířili do
Budhovi oblíbené restaurace, kde ho všichni, včetně
personálu, znali jako falešnou pětku.
Teď ho však nikdo nepoznal.
„Pani vedoucí,“ zamumlal nateklýBudha. „To jsem přece
já, cyklista Budha. Vy mně říkate Budhín.“
„A pro pána krále, zděšeně řekla paní v nálevně. Co jsi to
dělal, že ses takhle zřídil?“ „To bude mít z tebe panečku
máma radost,“ dodala a načepovala nám zdarma pivo,
protože s náma měla slitování.
Do postele jsme zalezli smrtelně znaveni kolem půlnoci.
Najednou se zraněný Budha v posteli vztyčil a začal se
se smíchem tahat za ten sešitý ret a cvrnkat se prstem
do zkrvaveného fáče na ruce.
„Hele, mě to už vůbec nebolí. Já sem hrdina, koukej, jak
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jsem se náhle uzdravil!“ Já doopravdy tomu zázraku
nemohl věřit. V tu ránu i mě čéška přestala bolet a říkali
jsme si, že se nám to jenom zdá.
Nevím, jestli se nám něco zdálo, ale vím přesně, že když
se ráno nad námi skláněla zakaboněná tvář Budovýho
táty, nešlo o zlý sen, ale o tvrdou realitu. Budha se jenom
zmohl na oznámení, že se rodiče zřejmě vrátili
predčasněz chaty a že nás nachytali jako milence v
jejich posteli.
„Průser, Ivane, velikej průser,“ konstatoval Budha.
„Táto, je tam náš Pavlíček?“zeptala se maminka s
kuchyně.
„Je, maminko, a není sám,“ oznámil nasupeně Budhův
táta. „ A prosím tě sem nechoď.“
„A copak je?“ zeptala se starostlivě maminka. „Snad tam
ten kluk mizerná nemá nějakou holku. To bych mu
nandala jen co by se do něj vešlo.“
„Ten náš kluk spadnul zase z kola a vypadá hrozně,“
suše manželce oznámil tatínek. A dodal, že je s ním taky
ještě jeden rozbitý cyklista.
Já se rychle oblékl, něco jsem zamumlal jako na omluvu
a vypadl jsem jako cukrář. Pak jsem ještě za dveřmi
slyšel štkáníBudhovy maminky, která si nezvykla, že k
cyklistice nezbytně patří chodit na čepici. Chudáci
maminky. Vždycky trpí víc než my.
Důvod, proč my jsme vlastně tu noc netrpěli bolestí, byl
brzo vysvětlen. Moje maminka prášky v rozrušení totiž
popletla. Místo spacích prášků nám dala silné prášky na
utišení bolesti. Přiští den se už Budha netahal za zašitý
ret a já ještě nějaký čas nesednul na kolo k vůli té téměř
rozrdcené čéšce.
To, že si můj nejlepší kamarád mojí vinou ustlal na
silnici, mně bylo dávno odpuštěno. Dnes, padesát dva
let po té nehodě, zbyly jenom vzpomínky a jizvy na
Budhově rtu a ruce. A mezera mezi zuby. Kamarád říká,
že se kvůli svému zhmožděnému zjevu nikdy neoženil.
Během návštěv si mistr sprintér nikdy neodpustí přidat
do vínku historku o tom jak jsem ho srazil a to, co jsem
tady popsal, ještě náležitě opepří a vypráví ohromeným
kamarádům.
Ivan Kolařík
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Olympijské hry za studené války
V sobotu 2.9., melbournské noviny „The Age“ uvedly v
příiloze „Spectrum“stručný popis knihy „Cold War
Games“ od Harry Blutsteina (nakladatelství
Echo).Veskupině literatury faktů (non-fiction) byla tato
publikace doporučena na prvním místě. Tato kniha, jejíž
titul bychom mohli přeložit asi jako „Olympijské Hry za
Studené Války“, popisuje a rozbírá sportovní a politické
události, které měly vliv naMelbournské Olympijské Hry
v 1956.
V 50-tých létech se sport stal ve východní Evropě
důležitým propagačnímprostředkem. Staré římské
moto „chléb a hry” opět prokázalo svojí platnost (až na
to, že v československé verzi se na potraviny musely
často stát fronty). Mnozí jsme byli sportem opojeni. V
době melbournské olympiády jsem byl v Praze
školákem základní školy a s bratrancem jsme náruživě
poslouchali rádiové reportáže všech mezinárodních
utkání Československa ve fotbalu, hokeji a v atletice. Při
poslechu jsme předstírali, že v tom utkání proti sobě
hrajeme, což často skončilo mírnou šarvátkou a v
případě hokeje jsme často něco doma rozbili pukem. O
politice jsme, jako kluci, nic nevěděli, jenom jsme si
povšimli ustaraných výrazů dospělých v naší
domácnosti, v době Maďarského Povstání, které se
odehrálo těsně před začátkem těchto olympijských her.
Oficiální zprávy o událostech v Maďarsku byly
vymyšlenou a zkreslenou propagandou. Vysílání
rádiové stanice Svobodná Evropa bylo lepším zdrojem
informací o maďarském povstání a jiných politických
událostech. O mnoha sportovních a politických
podrobnostech jsem se však dověděl až po odchodu z
Československa a po příchodu do Melbourne. Za těchto
okolností,stručný popis knihy ve „Spectrum“ ve mně
vzbudil velký zájem a hned jsem zamířil do nejbližšího
knihkupectví si knihu koupit.Přečetljsem jí téměř jedním

dechem.
Autor se zabývá situací v olympijském sportu od
olympijských her v Helsinkách (1952), přes zimní
olympiádu v Cortině d'Ampezzo (1956), až po
dobumelbournské olympiády a také
stručněpopisujeosudy významných atletů po
olympiádě. Události v Maďarsku, krvavé utkání
Maďarska a SSSR ve vodním pólu, sportovní úspěch a
pozdější sňatek Olgy Fikotové, dočasné “sjednocení”
německých družstev, útěk maďarských sportovců, role
tajné policie, atd. je výstižně a poutavě vykresleno na
pozadí Studené Války.
Zajímavé také je porovnání sportovního amatérství ve
východní Evropě a v USA a jiných západních zemích.
Myslím, že o elitní situaci našich sportovců jsme toho
dost věděli. O situaci v USA jsme však, ze zřejmých
důvodů, informováni nebyli.
Při přípravě této publikacespisovatel čerpal fakta z
velkého množství zdrojů, které jsou uvedeny na konci
knihy.
Cold War Games vřele doporučuji všem, kteří se
zajímají o historii olympijského sportu, o
melbournskouolympiádu a o politické události, které na
sport měly vliv.
Malá osobní poznámka:rodina mé manželky žila v
Melbourne od 1950 a olympiádu navštívili. Manželky
maminka – Eva Kováříková – se před útěkem z
vlastiaktivně věnovala sportu. Také dokonce soutěžila v
hodu diskem. Olympiádu však mohla navštívit jenom
první densoutěží, kdynaštěstí viděla Olgu Fikotovou
vyhrát zlatou medaili. Eva byla totiž v té době v
pokročilém stavu těhotenství a druhý den se jí narodil
syn.
René Vodstrčil

Obědy v Sokole
KAZDE DRUHE A POSLEDNI UTERY V MESICI VE 13.00
10.10. Polévka luštěninová, španělské ptáčky s rýží
31.10. Polévka bramborová, vepřové, knedlík, zelí

OD LISTOPADU VARI KUCHAR HONZA
Jednotná cena 20.Booking: Alena 0404 752 084
V ceně je dezert a káva

Sokol Melbourne Inc.

KVART
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
SOKOL MELBOURNE INC.

V neděli 12. listopadu od 1.00 hod. odpoledne
V horním sále 497 Queensberry Street Nth. Melbourne
ProgramVýroční zprávy
Volba nového výboru
Volná debata a výroční plán
Pohoštění pro účastníky schůze
Připomínáme všem členům zaplacení členských příspěvků

The two Giants
Dvorak - Mozart
Ivana Snaidr’s chamber
musicians present

At The Czech Club SOKOL
Sunday 22th October 3.00pm

Dvorak: Quentetin A opus 81
Mozart: Quartetin G KV 478
Tickets $15 Bookings:
0412 525 769

GULÁŠ A BIG BAND
SOKOL CZECH CLUB
Nedělní oběd s šestnáctičlenou
jazovou kapelou

Guláš a čepovaný Budvar za lidovou cenu
Neděle 29.10. 16.00

Vstupné $10

SOKOL * 497 Queensberry St. Nth. Melbourne

Booking Věra 0411 143 980
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Velvyslanectví České republiky
8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

KVART
N.I.K.

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

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 zájezdy do celého světa
Qatar 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.net

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

Embassy of Czech Republic
in Canberra

Lawyer
Czech & Australian Law
Wills & Probate Matters
Conveyancing
Property Law
Business Law
Family Law

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

Sokol Melbourne Inc.

KVART

497 Queensberry Street
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paint spot
Phone 9563 566

Paint Spot Carnegie

Fax 9563 577
Sustek Holdings Pty Ltd

1066 Dandenong Rd. Carnegie, VIC 3163

PO BOX 146
PRAHRAN VIC 3181 AUSTRALIA
MOBILE 0411 800 043
FAX + 613 8679 3386
STEVE@STEVEROSEARCHITECT.COM
STEVEROSEARCHITECT.COM
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Stránka senioRU
V naší Melbournské menšině žije několik vzácných
seniorů, kteří se dožívají více než 90 let.
13.srpna se naše paní Alenka Semecká dožila ve
zdraví 92 let. V měsíci řijnu se paní Vališová dožije 96 let
a paní Schonpflugová 97 let. V listopadu oslaví paní
Vostrá 98 let. Paní Andělová se dožila již včervnu
stejného věku.
Všem našim vzácným seniorům přejeme ze srdce vše
nejlepší a především hodně zdraví.

ŽALOV
V tomto čase jsme se rovněž rozloučili s několika našimi
věrnými členy a přáteli. Jednou z nich byla paní
Macáková, která po dlouhá léta pomáhala Otci Josefu
Peksovi udržovat a tvořit nová klerikální roucha a vše
potřebné pro chod Šumavy. Její manžel, kterého ztratila
před několika lety byl také velkou oporou veškerému
dění na Šumavě.
Pan Milan Jandovský zemřel po krátkém pobytu v
nemocnici v Praze ve věku nedožitých 87 let. Měli jsme
ho velmi rádi pro jeho upřimnou povahu a štědrost,
kterou projevoval Sokolu i Šumavě. Rádi jsme ho vítali
na našich katolických pobožnostech. Krásným
způsobem ho vždy doprovázela jeho družka Eva, která
mu pomáhala v jeho osamění po ztrátě jeho milé ženy
Elišky. Upřímnou soustrast vyslovujeme jeho bratru a
rodině v Praze.
V den jeho 88. narozenin zemřel nám všem drahý
manžel, otec, děda a tchán Dr. Miloš Ondrášek.
Rozloučili jsme se s nim dle jeho přání.
Rodina Ondrášková

V neposlední řadě nás opustila před dvěma týdny paní
Růženka Skřivanová, maminka Zdenky Černé a
přítelkyně pana Mirka Jelínka. Rodina vzpomíná a
oznamuje: S hlubokým žalem dáváme vědět všem
přátelům a známým, že náš opustila naše maminka a
babička. Děkujeme jí za její péči, lásku a podporu. Za
rodinu Zdenka, David, Bobi a Linda.

ULURU

Včera jsme byli v Sokole v Melbourne na pravé české
pečené kachně s vynikajícím zelím a pravými
bramborovými knedlíky !! Byla to pochoutka a moc
děkujeme kuchaři Borisovi a celému týmu za tuto
pochoutku ! Pak jsme si krásně zatancovali při decentní
muzice Přemkovy skupiny a výborném repertoáru
vesměs českých písniček z minulého století. Zarazilo
mě však že na vyprodané kachně bylo přes 60
návštěvníků ale po snědnení kachny na muziku a
tancování zůstalo okolo 10 lidí a trochu jsem se
zastyděl a bylo mi smutno za všechny co odešli. Na
všechny skladby se dalo krásně tancovat, muzika čistá,
decentní, žádny "rambajz" a "divočina" , krásně se dalo i
povídat u stolu. Měli bychom si více vážit že máme v
Melbourne ještě českou kapelu (-y) která nám zahraje
od podlahy české a slovenské písničky . Snad si nikdo
pořádně ještě neuvedomil co ENERGIE ( = osobního
času, peněz za vybavení a aparatury, zkoušky atd.) je
schováno za každým vystoupením pro nás pro Čechy a
Slováky a i pro propagaci naši kultury pro jiné
národnosti...
Děkujeme Přemkovi a jeho muzikantům a celému týmu
Sokola za hezký večer !

Tady u nás na jihu je pouze 13 – 15 stupňů. V centrální
Austrálii v poušti kde je ta geologická vyvřelina , dnes
známá pod domorodým jménem Uluru nedaleko města
Alice Springs tam v tuto dobu v noci často mrzne :
mínus 1 – mínus 3 stupně.
Ve dne když se sluníčko prosadí, tak se teplota vyšplhá
na 22 - 24 stupňů. Je to opravdu zajimavé a fantasticky
krásné místo na matičce zemi. Nemohu nedoporučit si
tam zaskočit. Vyšplhat se na Uluru je relativně snadné.
Je tam ale třeba jet alespoň na dva dny. Je tam toho
hodně k vidění, vylézt nahoru potřebuješ jeden den, ale
obejít celou horu a navštívit jeskyně s nástěnými
malbamy místních dávných domorodců si vyžádá ještě
jeden den. Můžeš se tam snadno dostat autobusem se
školeným průvodcem, ale chcešli toho vidět opravdu
více je třeba tam jet autem. Abys nebyla vázána na
jízdní řád autobusu. Můžeš si prohlédnout další
dvě hory v sousedství Uluru o kterých málo lidí ví. Obě
jsou vyšší než Uluru. Tak jako většina jiných lidí jsem o
nich nevěděl ani já. Je zajímavé, že I rodilí Australané o
nich neví. Stejně tak je zajímavé, že i většina Čechů
nikdy nebyla na českém Řípu který je vlastně stejný jako
Uluru. Položený také v “lautr rovině ,” žádající si aby jsi
ho přišla navštívit. Je také možné se podívat po setmění
na Jižní kříž který září nad Uluru. Vůbec celá jižní
obloha díky nádherným souhvězdím stojí za to být
navštívena - lépe řečeno byla viděna sama o sobě.
Zajímavost nad zajímavost ! Za podívanou na
nádhernou tropickou hvězdnou oblohu nemusíš platit.
Vždycky když přijde řeč na to kam jet na dovolenou se
nechám zlákat alespoň ve vzpomínkách si “zaskočit”
někam kde se mně to moc líbilo.

Vít a Eva

Zdravi Alan.

Poděkování za hezký večer

KVART

Sokol Melbourne Inc.
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PROGRAM NA ŘÍJEN - LISTOPAD 2017
Veškeré informace o sokolských akcích
Facebook - Sokol Melbourne
SOBOTA
14. října
PÁTEK-SOBOTA
20.-21. října

Jarní zábava se Studiem 4 - večeře $20

$15

19.00
13.00

Pivní festival - Beerfest

NEDĚLE
22. října

Klasický koncert s Ivanou Snajdr a 3 virtuozy
Výnos z koncertu bude jako dar Sokolu

NEDĚLE
29. října

Vernisáž - Pavel Šindelář - Galerie Domov

NEDĚLE
29. října

Bigband Jazz

NEDĚLE
12. listopadu

AGM - Výroční členská schůze

SOBOTA
18. listopadu

Sokol kuličky open - Diskotéka

$15

15.00
15.00

$10

16.00
13.00

$10

16.00

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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18.11.

2017

vás zve na pivní festival
20. - 21.10.
pátek od 17.00
sobota od 13.00

8 druhů točeného českého piva
Česká jídla
Pestrá muzika po celé dva dny

Druhý ročník turnaje v kuličkách
Začátek 16.00 sobota 18.11.
Účastníci turnaje se přihlaste na kontakt Michal nebo Boris $10

DISKOTÉKA 80's S VIDEO PROJEKCÍ
Vstupné se neplatí
SOKOL MELBOURNE Inc. 497 Queensberry St. North Melbourne

Začátek 20.00 Vstupné $10 VEČEŘE NA ZAMLUVENÍ
Michal - 0413 225 418

Boris - 0409 263 688

Sokol Melbourne 497 Queensberry Street North Melbourne

Czech Spring Dance Party

BAND STUDIO 4
vstupné $15
večeře $20
SOBOTA 14. října
večeře 19.00
hudba 20.00

ČEPOVANÝ BUDVAR
Bookings Vera
0411 143 980

SVÍČKOVÁ - DESERT- KÁVA

OPENING 29 Oct - 3pm-6pm
29 Oct-12 Nov 2017 Opening hours Tue-Sat 10am-5pm

Vydává Sokol Melbourne INC.
P.O. Box 794, North Melbourne 3051
www.sokolmelbourne.com.au
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