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Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok.
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Každý z nás má v životě několik neobyčejných zážitků. 
Když jsme v roce 1968 našli svůj nový domov v Austrálii, 
brzy jsme zjistili, že rodilí Australané mají nejen jinou 
řeč, ale v jejich přemýšlení chybí zkušenost, kterou my 
jsme museli prožít v komunismu. Aussies nás přijali 
mile, angličtinu jsme většinou zvládli, ale přesto tu byla 
citelná mezera. Nevěděli o nás nic. Czechoslovakia ?? 
O, yes how nice to meet you..How is Mr Tito going?
Přátelství s Čechy nám dalo sílu. Měli jsme štěstí – 
přijali nás mezi sebe australští Češi, kteří tu žili už od 
roku 1950. Při různých setkáních přibyli i ti, kteří byli na 
práci v cizině, ale místo návratu zpět do socialismu 
odešli raději do Austráílie. Tak jsme se setkali i s 
Milošem Ondráškem a jeho ženou Zuzankou.
Miloš byl originálnost sama. Moravák, narodil se v Brně, 
vystudoval veterinářskou fakultu, ale už v roce 1962 si 
ke svému základnímu vzdělání přidal postgraduální 
kurz tropického a subtropického zemědělství. Česká 
vláda v té době potřebovala odborníka v tropické Africe 
v Tanzánii. Milošovi ani jeho Zuzance to u Křováků 
nepřipadalo příliš daleko od civilizace. Měli už dvě děti, 
ale odjeli všichni, celistvost a rodiná soudržnost byla 
vždycky jednou z mnoha dobrých vlastností toulavého 
veterináře. Odejel i se svými dětmi. Do Brna se ale už 
nevrátil, zažádal o přesun do Austrálie . I když Zuzanka 
často vzpomínala jak i při pobytu v místech, které nám 
připadají divoké ( třeba v Port Moresby na Papui v Nové 
Guinei) už mohla koupit čerstvá rajčata! 
Milošův život byl plný dobrodružství, ale naprosto 
postrádal vychloubavost. Mohl si dovolit jezdit v 
nejlepším moderním auťáku, ale na návštěvu k nám 
dohrčel ve své stařičké Suzuki nechal Zuzanku 
vystoupit a přišel až tehdy, když doposlouchal svého 
milovaného Janáčka. 
Často jsme se s Milošem škorpili. V mnoha svých 
odborných článcích, určených především české 
komunitě používal jména z Brémovy encyklopedie a tak 
se z australského wombata stal drápoš a aby se to 
nepletlo, duše z pneumatiky byla vzdušnice. Půl roku na 
mne nemluvil když jsem se tomu smála. 
Z Milošových úst nevyšlo nikdy sprosté slovo. Miloval 
svoji ženu a a vzorně vychoval své děti. Není mnoho 
takových v dnešní době, kdy se dvojice obvykle spolu 
jen páří . Miloš byl stabilní člověk, se svojí jedinou 
láskou se oženil v roce 1954 a opustil ji směrem k nebi 
17.7. 2017. Byl to také den jeho narozenin.
Měli jsme Miloše rádi . 

Marcela a Pepík Čechovi, Yeppoon

Z T R Á T A  N Á S  V Š E C H  
ODEŠEL MILOŠ ONDRÁŠEK Česká škola Melbourne 

Zpívání, hry a výuka ve skupinkách 
pro děti od 1 do 14 let 

v Národním domě, North Melbourne
v sobotu od 10 do 12 hodin,

možno navštěvovat nepravidelně.
Knihovna zahrnuje CD a DVD.

Více info: www.czechschool.org.au
Email: zuzana@czechschool.org.au 

Tel.: 0413 032 366
Kurzy češtiny pro dospělé:

 pondělí - pátek

v roce 2018 začínáme 3. února

Česká škola Bayside
Zahajujeme opět vyučování v hale u kostela St. 
Matthew (roh Park Rd. a Nepean Hwy v Cheltenham). 
Scházíme se vždy v sobotu po dvou týdnech od 
2.30PM –4PM. První setkání se uskuteční 24. února.

Info: Vlasta Šustek, tel.: 0408 088 167

Mikuláš s andělem letos roznášeli balíčky perníčků, 
sladkostí a dárečky dětem v Melbourne na železnou 
neděli. Sice jsme právě přivítali začátek léta, ale již 
tradičně se první neděli v prosinci sešel v Národním 
domě plný sál dětí, jejich rodičů a prarodičů. Zatímco dva 
čerti se postarali o symbolické „potrestání" zlobivých 
dětí a zároveň svou přítomností o velké vzrušení v sále, 
Mikuláš s andělem děti obdarovali. Hodnéděti i uličníci a 
zlobílkové si připravili pro Mikuláše pěkné písničky, 
společně jsme si zazpívali vánoční koledy. Maminky 
napekly a první adventní posezení se nám krásně 
vydařilo

Nedílnou součástí adventu 
je i mikulášská tradice
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Contacts:

Jan Sedlák  0498 042 021
Vlasta Šustek  0408 088 167

Další možnosti jak využít prostory Sokola jsou v 
pronajímání prostor k jiným nesokolským akcím. 
Kulturní a společenské akce, svatby, oslavy narozenin a 
podobně. Nový výbor děkuje všem členům za podporu a 
důvěru a proto se bude i nadále snažit co nejlépe plnit 
jeho úspěšnou funkci.
Tento rok byl velice náročný na čas a obětovost členů i 
nečlenů a všichni si zasluhují poděkování a uznání za 
svou obětavost i finanční přispění pro vznik nových 
hodnot pro  naši  komunitu. Po mnoha letech se 
podstatně změnil interiér sálu a některé vybavení pro 
lepší funkčnost a spokojenost návštěvníků.
Máme další plány jak zvelebit zastaralou knihovnu s 
jídelnou a obohatit komunitu o větší a častější využívání
prostor Sokola. Zvelebit není zcela správný výraz. 
Jedná se o celkem rozsáhlou přestavbu interieru. Více 
práce, více peněz. Všechny výdaje na přestavbu by měl 
Sokol čerpat z výtěžků veřejných akcí pořádaných pro 
naši komunitu, 
Jeden z plánů jak toho docílit, vzešel od samotných 
krajanů a návštěvníků Sokola. Využít  častěji a ve větší 
míře jídelnu k posezení a pohoštění. 
Za stávající funkčnosti a vzhledu prostor jídelny to není 
realizovatelné. 
Nastává patová situace celého projektu.
Nevzhledný a nefunkční interier a přitáhnout lidi na 
příjemné posezení, pití a jídlo.

Jednou z cest jak získat finance jsou úspěšné akce 
které plánujeme opakovat. Jedna z těchto akcí byla 
snad největší akce která kdy byla pořádána v Sokole. 
Dvoudenní Beerfest. 
Proto vás zveme na novou dvoudenní akci “Formule 1 
fest” která bude probíhat  24 až 25.3. Pivo, jídlo, muzika 
a soutěže. S podrobnostmi budete včas obeznámeni.

Další akcí by mělo bý vystoupení české country kapely 
“TAXMENI”  kteří budou mít své turné zde v Austrálii a 
měli by začínat zde v Melbourne 20-22.dubna. 

V tomto patří velký dík Věře Zlaté která má na tomto 
největší podíl.

Plánů a nápadů je mnoho ale stále nám chybí lidé kteří 
by byli ochotni pomoct. Máme malou výhodu že 
rekonstrukce jídelny může probíhat déle než byl čas 
vyhrazený na stavbu nového baru. Práce mohou 
probíhat na etapy bez vetšího omezení úterních obědů 
a funkce kuchyně pro ostatní akce. 
Snad si všichni pamatujeme heslo. “Národ sobě”. 
Věříme že i dnes se najdou krajani jako tenkrát, když šlo 
o společnou a dobrou věc. 

Nastává takzvaná okurková sezóna. Leden je bez akcí 
a tím pádem nejvhodnější pro největší práce na 
přestavbě. Hodilo by se nám i několik mladých lidí na 
těžší práce. Jsme většinou postarší nebo důchodci a 
velice by to veškeré práce ulehčilo a uspíšilo. Pokud o 
někom víte, tak ho zkuste přivést aby nám pomohl. 
Celkem často používáme frázi o předávání dědictví a 
kultury mladé generaci. 
Snažíme se co nejvíce udělat pro naši komunitu a najít 
cestu jak zainteresovat mladou generaci a uvítáme 
jakýkoliv názor či nápad jak toho docílit. 

Věříme že se nám podaří nové plány realizovat 
abychom měli příjemné společné prostředí na akce 
které nás čechoslováky přivedou dohromady. 
Máme už pěkný sál a bar, čepované pivo,  vynikající 
kafe, lidové ceny, pořádáme zajímavé akce a máme 
vynikajícího kuchaře. Cobychom si ještě mohli přát? 

Za výbor:  Michal

Vážení čtenáři
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Bludy
Jak bylo krásné po delší době opět zavítat do hospody u 
Rudého Klokana. Díky povodním, které tento útulek 
zdevastovaly, majitel Jim Short za peníze od pojišťovny 
hospodu zvelebil. Přestavěl ji v duchu starých časů, kdy 
zlatokopové tuto část Nového Jižního Walesu obývali. 
Bar ze starých fošen, nábytek zrovna tak ze starého, 
těžkého dřeva eukalyptů, stěny pokryté zašlými 
dobovými fotkami zlatokopů, farmářů a dřevorubců, 
kteří tvrdě v Austrálii začínali. Mnohem útulnější 
atmosféra než ty hospody, které v dnešní době existují 
ve studených, moderních lokálech velkoměst.  
Hospodský Jim sem svým oblečením patřil jako vemeno 
ke krávě. Propocený kovbojský klobouk, kolem krku 
červený šátek, kožená vesta a zástěra se jménem 
hospody. Dohromady s celkovou vizáží obličeje 
hospodského, který pokrýval šedivý plnovous, to 
všechno patřilo k dekóru. Tři mosazné pípy obalené 
ledem člověka zmoženého žízní občerstvily nejenom 
australským pivem, ale k mému nemalému a milému 
překvapení se zde čepoval i náš Budvárek. Dvacáté 
první století se zde podepsalo zákazem kouření. Což 
jsem, oproti upoceným farmářům, kvitoval se 
zadostučiněním. 
“Tak co, kamaráde, jak je?” zeptal se přátelsky Jim a 
pevným stiskem mně málem rozdrtil kosti v mé pravici. 
“A co říkáš hospodě?” pyšně dodal. “Príma, co?”  
“To teda gratuluju, Jime,” řekl jsem a objednal jsem si 
druhé pivo. “Musím říct, že je to tady trochu jako v ráji. A 
chlapi nekecají samý nesmysle, tak jako je tomu v 
barech ve městech. Tady se mluví o životě.” 
“Tak, tak,” souhlasil Jim, a dodal, že v jeho hospodě 
každý mluví, tak jak mu zobák narost. “Kunčafti jsou 
tvrdě pracující farmáři a ti nemají náladu na nějaký ty 
politický kraviny a tu korektnost, která dnes převládá u 
vás ve městech.” Jim dodal, že politika se u něj v lokále 
nepěstuje. U něj se debatuje o počasí, o tom, jestli bude 
zase sucho, kdy zaset, kdy sklízet, jak jdou ceny za 
dobytek a za vlnu pořád dolu a jak Číňani za chvíli budou 
vlastnit celou Austrálii. Samozřejmě, že se vedou spory, 
který fotbalový tým letos vyhraje, jak běhaj koně a na 
jakého je nejlepší vsadit. Hospodou vládne taková 
typicky chlapská, dobrá, bodrá nálada. Jen na ten zákaz 
kouření si všichni trpce stěžují. 
“No jo, chlapi, ale když vono je to fakt ale hrozně 
škodlivý,” utrousil jsem trochu nesměle. 
“Na něco člověk umřít musí,” pronesl lakonicky svatou 
pravdu farmář Fred a dodal, že věda stejně nic neví, 
protože jsou to všechno bludy. “Voni ty makovice 
vždycky najdou něco novýho, co tě zabije. Jeden den to 
doporučujou a příští zjistí, že je to škodlivý. A vůbec, 
vždyť je maj v kapse ty firmy, co vyráběj ty pilulky! 
“Jo, jsou to všechno bludy,” připojil se do debaty chlap 
tenký jako bič s rukama rozbrázděnýma žílama jako 
provazy. “Všechno, čím nás byrokrati a vláda krmí, jsou 
kecy, vejmysly a lži!” řekl a, aby si spravil náladu, tak 
jedním rázem do sebe nalil půlitr oroseného piva. 
Hřbetem ruky si otřel pěnu, říhnul a dodal, že to všechno 
přivede Austrálii do neštěstí. 
“Nejvíc se mi líbí, jak nám říkaj, že všichni ti emigranti 
jsou pro nás děsně dobrý, protože tím, že kupujou 
spotřební zboží, tak stimulujou ekonomiku. Ale to, že 

všechny ty ledničky a televize a kdovíco všechno, jsou 
vyráběný v Číně, kam jde taky profit, to už nikomu 
zřejmě nedojde,” řekl jeden muž a dodal, že nám věší 
bulíka na nos. 
“To je to samý s prací. To nám furt říkaj, jak nám bude 
dobře, protože emigranti budou dělat jako mourovatí a 
to hlavně práce, kterých se my prý štítíme.” 
“Jaký práce asi budou dělat, když žádná práce vlastně 
neexistuje,” přidal polínko do debaty další chlap. “Města 
jsou jima přeplněný a k nám na venkov nikdo jezdit 
nechce.“ 
“To je tim, že tady mohamedáni nikde nemaj ty jejich 
kostely,“ usoudil, přežvykujíce párátko, zavalitý muž 
stojící za barem. 
“Muslimani,” ozval se doposud nic neříkající, zasmušile 
vypadající chlápek sedící v rohu u okna lokálu. “Ty by 
nám tu byl čert dlužnej. Ti nám stejně ještě jednou krky 
podřežou,” řekl s netajenou záští a uplivl si na podlahu.  
“Anebo nám daj bombu na knír!” ulevil si napolovic s 
humorem další piják.  “Evropa je prej už teď v prdeli. Pak 
jsme na řadě my,” dodal a pokřižoval se. 
“Tak hele, za prve mně tady nikdo nebude plivat na zem 
a za druhý nechci tady slyšet žádný kecy o politice, ať už 
se jedná vo jakoukoliv!” zahřměl Jim od pípy. “I když 
tedy s váma musím souhlasit, co se týká těch bludů. 
Čemu teď lidi houfně věřej, je tedy fakt neskutečný,” řekl 
již smířivějším hlasem Jim.  
“Pánové, hlavně nevěřte ničemu, co vidíte nebo slyšíte 
na internetu,” řekl jsem vážně. “To je samej podvod, 
dezinformace a hoax,” dodal jsem.  
“Vo tom nám nic neříkej,” vložil se do debaty další chlap 
s prostým výrazem v obličeji. “Já sem nedávno četl 
nějakou zprávu, kde docela vážně říkali co ženskejch 
prej věří, že v tom máme kost! Já sem z toho byl 
nakonec tak zblblej, že i sám jsem tomu začal věřit, 
protože jak jinak by se to, že jo…Teprve můj doktor mně 
vysvětlil, že je to blud.” 
“Jo, jen nekecej, doktor ti řekl, že tam máš gumu,” 
zavtipkoval další host. 
To chlapy samozřejmě náramně rozveselilo. A začala 
hlučná debata na toto zajímavé téma. Pijáci se mohli 
přetrhnout, kdo řekne lepší a směšnější historku. Až 
přišla řada na, pro změnu inteligentě vyhlížejícího, 
muže, který zřejmě opovrhoval pivem, protože dal 
přednost zlaté whisky. 
Ten se rozpovídal o tom, jak jsou někteří lidi tak naivní, 
že věří, že to Asiatky mají položeno horizontálně!  
Chlapi koukali jako u vytržení. Tak něco takovýho ješte 
neslyšeli. Protože očividně nikdo neměl s asijskými 
ženami žádné zkušenosti, nevěřícně pokyvovali 
hlavami.  
“No, třeba to tak je,” moudře prohodil stálý zákazník, 
životem protřelý pohřebák Jack Black. “Jde o jinou 
kulturu - jiná zem, jiný mrav.” Já v péči taky žádnou 
dodnes neměl, abych vám  s jistotou mohl říct, jestli je to 
pravda nebo blud. 
“Pánové”, ozval jsem se rezolutně. Věřte mně, že je to 
naprostej blud!” “Jak to víš, že jsi tak chytrej,” řekl jeden 
chlapík. “Zdá se, že vy z toho Melbourne jste taky sežrali 
šalamounovo hovno,” dodal.  
“Helejte, kamarádi, o tomto fakt nemá cenu mluvit. To 
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“Helejte, kamarádi, o tomto fakt nemá cenu mluvit. To 
jste fakt tak na hlavu, že nechápete, že příroda je příroda 
a že nás pán Bůh stvořil jako mužský a ženský a tím to 
vadne. Jo, někdo je malej, někdo velkej, někdo chytrej, 
někdo blbej, ale žádný stupidní variance, o kterých tady 
žvaníte, ”vysvětlil jsem nedůvěřivým farmářům. Ti se 
nakonec shodli, že mám zřejmě pravdu, protože když 
jsem z města tak jsem asi vzdělanej.  
“Když jsme u tý přírody, ozval se pivo čepující Jim, tak ať 
mně proboha nikdo nevykládá, že je to normál, že chtěj 
dovolit, aby se teplouši brali, protože to je podle mýho 
proti přírodě,“ prohlásil nakvašeně. “To, že budou v 
životě hrozně víc šťastní, to je zase jeden velkej blud,” 
dodal.
“No já tedy nevím, ale jak to můžeš vědět, když nejsi 
buzík?“ 
“Co kamarádi víme, třeba je,“ s potměšilým smíchem 
řekl někdo od stolu. 
Jim prohlásil, že si někdo koleduje o facku.
“Pánové, nechte toho, nedrážděte pana šéfa. Vtip je v 
tom, že my víme starou belu, jak se cítí. Já jsem si 
přečetl spoustu článků, který ty sňatky buď obhajují, 
nebo naopak zatracují, a jsem sám z toho jelen,“ řekl 
jsem rozvážně. 
Nakonec se všichni shodli na tom, že to stejně nevyřeší, 
protože to za ně vyřeší vláda. A než ztrácet čas hádáním 
se o tom, co je správné a co není, je lepší si dát další 
rundu.  
“Stejně bych ale hrozně rád věděl, jak je to doopravdy s 
těma Asijatkama,” zasněně prohodil ten chlápek s 
prostým výrazem ve tváři a zmaten si zapálil cigáro. “Na 
předpisy vám kašlu, protože jsou to všechno bludy,” 
“Jo,” jednohlasně souhlasili náruživí kuřáci a připalovali 
si jeden od druhého. “Na tyhle bludy o nemocech 
sejříme! Jime, přines další piva a nic neřeš!“ 
Tuto naší nevšední debatu v kuchyni vyslechla Jimova 
žena Betty. Ta celá upachtěná vešla do lokálu, mrskla 
utěrkou o bar, podívala se na nás a jenom pohrdlivě 
prohlásila: “Chlapi, tak toto se mně jenom zdá. To, že 
jste jako malí kluci a puberťáci, mě ani nepřekvapuje. 
To, že jste takovým bludům věřili, ukazuje, že máte 
vzduch mezi ušima!” A odešla zpátky do kuchyně 
dodělat rudého klokana na smetaně.
 
Ivan Kolařík

Kam se podívat? Na Santorini, nebo na Vesuv? Všude 
je to zajímavé. Máte Pravdu.Tak se zajedu podívat do 
Israele a do Jordánu.Ve škole jsem něco o těch místech 
slyšel. Tak se podívám, jestli učitelé věděli o čem mluví.
Náhoda mě přivedla do cesty skupinu lidí vedenou 
vynikajícím znalcem těch zemích. S jeho pomocí jsem 
se rychle mohl shodnout s mojím oblíbeným řeckým 
filosofem Socratem, který před nějakým časem /400 BC 
/ prohlásil: “..vím, že nic nevím”. Pochopitelně jsem se 
zajímal o starý Jerusalem, který i když leží na rozloze 
pouhého jednoho čtverečního kilometru, je plný 
zajímavých památek. Snadno jsem ho procházel až 
třikrát za den. To je snadné, ale zapamatovat si tu dávku 
informací, to je něco jiného. Ke slovu přisel můj 
poznámkový blok a tužka. Mozkové buňky samotné na 
to nestačí. Ty budou zaměstnány na vždy později.
Z nových historických památek jsem se nejvíce zajímal 
o Hezechijasuv tunel, který relativně nedávno byl 
zpřístupněný návstěvníkům. Jeho obrovský význam 
tkvěl v době Nabuchadnazorovo obléhání Jeruzaléma, 
že jim byla přivedena voda podzemní štolou do města. 
Ano dnes se můžete “projít” zkrze tento dávný div 
tehdejší technologie, ale musíte se patřične obléci. 
Výška proudící vody vám místama bude dosahovat do 
pasu a sířka bude zase místy jen padesát až šedesát 
cm. logicky pro tělnatější lidi těžko průchodný. Čili žádný 
problém pro mne. Stačilo se převléct do krátkých kalhot, 
vzít si starou košili a patřičné boty a tunel krále 
Hezechijase byl můj. Ne, nežertuji. Viz foto, Takto 
oblečeni můžete být pouze v tomto tunelu.
Chcete-li vidět páteční ceremoniál a zůčastnit se ho, 
musíte se “hodit” do gala. Vezmete si také buď židovský 
černý klobouk, nebo alespoň Yamuku. Nedoporučoval 
bych odporovat, to by bylo lepší tam nejít.* * *
 
Alan Pust
 
 
 
 

Jerusalem

2000 let starý olive tree

Tomb of the garden
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12.12.  Polévka luštěninová - řízek - bramborový salát

13.2.  Vepřo - knedlo - zelo

27.2. Kuře na paprice

Jednotná cena 20.-

Obědy v Sokole 

V ceně  je dezert a káva
Booking: Alena 0404 752 084

Letní dětský tábor na Šumavě 2018
Bude rozhodnut podle zájmu rodičů do 10. prosince 
2017. Prosím volejte Vlastu – 0408 088 167, máte-li 
zájem zúčastnit se s vašimi dětmi v době od 7. – 13. 
ledna 2018. 
Tábor bude uskutečněn pouze bude-li minimální 
počet dětí 15 a další podmínkou je velká nápomoc 
rodičů. 
Poplatek ve výši $ 280.00 zůstává stejný. 

Letní dětský tábor

Od února 2018 otevíráme 

POHOSTINSTVÍ SOKOLA
Otevřeno bude každou sobotu a neděli

Vedoucí šéf - Honza Sedlák
Výběr 3 jídel a pivo
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Dne 12. listopadu 2017 konala se Valná hromada 
Sokola Melbourne Inc. v prostorách horního sálu. Po 
přečtení zápisu z minulého roku a minutě ticha za 
zesnulé členy byly předloženy zprávy od prezidenta V. 
Zlaté a pokladníka V.Sustkové i dalších členů výboru. 
Tyto byly schváleny s dodatkem, aby byl opět proveden 
audit. Výňatek ze zpráv, které byly podány: K 30. červnu 
2017 byl finanční stav na kontě Sokola Melbourne $ 
16,770.00
Nejvyšší příjem za poslední rok byl pronájem naší 
budovy, který činil $ 13,500.00. Na tomto úspěchu se 
převážně podílela prezidentka Věra Zlatá.
Provedením vnitřních oprav v přízemí se hodnota 
budovy navýšila o $ 45,000.00. Tuto velkou opravu 
provedli nezištně Michal Krejčí, Jan Sedlák, Boris 
Kubeš, Pavel Šindelář, Filip Toth, Michal Hančin a další.
Po uzavření zpráv o činnosti, poděkoval výbor 
odstupující prezidentce Věře Zlaté za její čtyřletou, 
vytrvalou a úspěšnou práci. Po té následovala 
nominace do výboru na rok 2017/2018. Jelikož na 
všechny pozice byl jmenován pouze jeden člen, nebylo 
třeba použít formy voleb. Výsledek nominací je:

Prezident:   Jan Sedlák
Místoprezident:   Michal Krejčí
Jednatel:   Vlasta Šustek
Pokladník:   Boris Kubeš
Členové výboru:  Pavel Šindelář
                            Marcela Taylor
                            Alena Špiroch

Každý člen výboru se krátce vyjádřil o sobě a o plánu, 
jak hodlá uskutečňovat svoji sokolskou nápomoc. 
Přejeme novému výboru hodně zdaru v jejich činnosti.
 
V.S.

Letošní vánoce měly být opravdu zvláštní. Po 48 letech 
jsem se zase měla radovat v zimní krajině Čech a 
Moravy se sněhovou vánoční náladou a v Praze se těšit 
u Staroměstského velkostromu a stánků za zvuků 
našich krásných koled. Jenže osud se mnou zatočil. 
Koncem srpna – na zájezdu po Kanadě, Americe a 
Aljašce se najednou ozvalo mé slabé srdce. A jelikož 
jsem byla zesláblá chřipkou, jako ostatně i všichni 
cestující na našem autobusu, přišel náhle srdeční 
záchvat. Měla jsem nakonec štěstí, že se to stalo na 
naší mohutné lodi Explorer of the Sea. Pro 4000 
pasažérů a 1000 zaměstnanců tam mají připravenou 
malou nemocnici; dva doktory, operační sál, laboratoř a 
tým ošetřovatelek. Když jsem jim z kajuty zavolala, že 
mě bolí na prsou, ale i ruce a zuby, byli u mě s vozíkem v 
několika minutách. Pak už to šlo ráz naráz – injekce, 
monitor, prášky, testy, drip. Byla i obava z dalšího 
záchvatu, ale tomu bohudíky předešli. Jenže naše loď 
mířila k ledovcům, do divočiny. Proto mě lékaři 
přemluvili, abych se nechala převézt v přístím přístavu 
do nemocnice v Juneau. Opustila jsem tedy mé přátelé 
Mirku a Mirka a zbytek cesty lodí oželela. Moje putování 
tím ale neskončilo. V tamější nemocnici neměli 
specialistu na srdce. Kam s ní? Táže se primař doktor 
Peterson. Pošleme ji do Seattle nebo snad nahoru do 
Anchorage? A víte vůbec, lidičky, kde to je? Tam už se 
toulají sobi po ulicích a medvědi lezou do popelnic. 
Jenže v Seattle neměli místo. Malé letádélko Air 
Ambulance pro lůžko a dvě ošetřovatelky mě tedy za 
slunce záře elegantně přeneslo až poblíž severního 
pólu. Děj se vůle Páně. Budu v Anchorage. Tam mě 
sanitkou převezli z letiště do krásné a nečekaně 
moderní nemocnice jménem Providence. Specialista 
Dr. Adam Mason – výborný odborník přišel záhy. Mě 
hned napojili na srdeční monitory a dělali veškeré 
zkoušky. Druhý den byla provedena malá operace. 
Dobrá zpráva – srdce poškozené není. Byla jsem ale 
slabá a tak otáleli s mým návratem zpět do Melbourne. 
Vyřešil to můj syn Pavel. Jak se dozvěděl, co se mi stalo, 
neváhal a přijel si pro mě. Zařídil všechno potřebné: 
extra letenky ve výšší třídě, pobyt v hotelu, převozy. A 
tak jsem se bez problémů a bez bolesti s krabicí prášků 
vratila šťastně zpátky do Austrálie k rodině a známým. 
Proto se nelze divit, že si to letošní vánoční kouzlo užiju 
raději zde, třebaže v horku letního větru – severáku a v 
upoceném tričku a v plavkách, až budeme péct vánoční 
cukroví. Hlavně, když si nadělíme radost z narození 
Jezulátka a pokoj mezi sebou tak, jak si přejí všichni lidé 
dobré vůle. 
 
Vaše známá – sokolka Vlasta

A.G.M. 2017

Letošní Vodafest se opět zvlášť vydařil – jednak díky 
báječnému počasí, ale také i skvěle připraveném 
prostoru, výborným lahůdkám, chlazenému pivu ve 
velkém výběru a stovce ochotných rukou, které 
nadšeně a nezištně celou tuto akci provedlo. Nejen 
jim všem patří velký dík, ale i těm, kteří se zúčastnili 
na bohatém programu zpěvem či tancem. Dále i lidem 
za scénou, kteří hlídali hladký průběh programu a 
dokonalý zvuk. Dík patří také maminkám a babičkám, 
které drobotinu nachystaly a pomohly nacvičit texty a 
pak i jejich učitelkám a vedoucím a nakonec ten 
největší dík vyčerpanému výboru Vodafestu, který to 
tak skvěle zvládl. Byl to opravdu krásný Slovensko-
český festival a díky Bohu tentokrát bez vody shůry. 
Blahopřejeme ke zdaru Vodafestu a už se těšíme za 
dva roky na ten přístí. 

Za Sokol a malé sokolíky Vlasta Sustek

Dojmy z Vodafestu 2017

Vánoční přání
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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

Velvyslanectví České republiky
8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606 Tel: 02 6290 1386,  Fax: 02 6290 0006

Specials do Prahy a Vídně
Letenky a zájezdy do celého světa

Qatar letí přímo do Prahy

Volejte Evu Jančík

372 Centre Rd, Bentleigh 3202
Tel: 03 9563 9122

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

Jetway

Miroslav Píša
Counsellor and Deputy Head of Mission

Embassy of Czech Republic
in Canberra
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PO BOX 146
PRAHRAN VIC 3181 AUSTRALIA
MOBILE 0411 800 043
FAX + 613 8679 3386
STEVE@STEVEROSEARCHITECT.COM
STEVEROSEARCHITECT.COM

STEVE
ROSE

ARCHITECT

paint spot

Paint Spot Carnegie

1066 Dandenong Rd. Carnegie, VIC 3163

Sustek Holdings Pty Ltd

Phone  9563 566 Fax 9563 577
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Po velkém úspěchu loňského ročníku jsme očekávali 
vyšší účast než vloni. Opak byl pravdou. 
Letos se zúčastnilo 16 mužů,  žen a dětí oproti loňským 
25 soutěžícím.  Nicméně atmosféra byla skvělá a  
souboje všech kuličkářů na hranici lidských možností. 
Někteří soutěžící překvapili svými výkony oproti loňské 
sezóně a Alena Špirochová si vedla nad očekávání 
velice úspěšně proti ostatním borcům. Děti se vůbec 
nenechaly zahanbit a porážely dospěláky bez slitování. 
Po úporných bojích se do malého finále probojoval  DJ 
Míček a kuchař Honza. Míček byl považován za 
horkého favorita celého turnaje po jeho předchozích 
bravůrních výkonech, ale kuchař Honza se 
pravděpodobně rozehřál v kuchyni a v dramatickém 
souboji zvítězil a získal třetí místo. Finále bylo velice 
překvapivé a dovoluji si říci, až šokující. Michal Krejčí  se 
letos poprvé zúčastnil  tohoto turnaje  Sokol kuličky 
open (  a svou taktickou 
a nenápadnou hrou postoupil až do finále . Proti němu 
nastoupil Jan Krejčí který vloni vypadl hned v prvním 
kole turnaje.  Za doprovodu muziky skupiny Europe 
“Final countdown” nastal bratrovražedný boj o první 
místo. Špatně vyhlížející situace pro Michala po 
vynikajícím rozhozu Jana se zvrtla ve prospěch 
Michala, kdy se nervózní Jan netrefil do důlku jak si tajně 
přál. Nervozita a napětí  vrcholila kdy Michal byl v 
bezvýchodné situaci blokován dvěma Janovými 
kuličkami. Michal ale neztratil hlavu a taktickým 
manévrem chladnokrevně vyšprtnul bratrovi kuličky do 
nedohledna a cesta k vítězství byla pro Michala 
otevřena. Prostě Janovi už nedal šanci a stal se novým
šampionem.  
Vítězové turnaje byli odměněni cenami které jim předala 
Petra Pantano za doprovodu Hymny “ We are the 
champions”.
Poté začala veřejná zábava pod taktovkou DJe Míčka 
který nás zásoboval hity 70tých a  80tých let.
Mezi vrtícími se na parketě byl nový návštěvník v našem 
klubu, vlastně soused z blízkého klubu litevců kterému 
se u nás velice líbilo a nabídl nám způsob spolupráce s 
jejich klubem. Ale o tom až v příštím článku.
Škoda že na letošní ročník kuliček svítilo moc slunce 
lákavé k jiným aktivitám a nebo moc pršelo? Bůh ví v 
čem to vězí že nás nebylo víc.
Věříme že příští ročník bude s rekordní účastí. 

Nashledanou příští rok.

vůli loňskému vážnému zranění)

Jak bylo na kuličkách
Neděle po kuličkách
V neděli dopoledne jsme byli pozváni na kávu, přez ulici 
naproti Sokola, našim novým známým z litevského 
klubu. Človíček to je drobný,barevný a veselý, něco jako 
hypie křížený s punkem . Mimo jiné je muzikant a DJ 
který se rád baví a protože se mu u nás líbilo tak nám 
nabídl spolupráci s uspořádáním  diskotéky a možného 
vystoupení jeho kapely u nás v Sokole.  Jsme sousedé 
a proč bychom si nemohli pomáhat. Litevský klub je asi 
200 metrů od Sokola na Errol Street a proto nás pozval 
na nedělní oběd do jejich klubu na jejich národní jídlo 
pirohy. Pozvání jsme neodmítli a vyrazili na oběd. 
Vstup do litevského klubu je proti Sokolu poněkud 
famózní a prostory relativně obrovské a vkusné s 
několika sály a velkou jídelnou restaurací. Připadal 
jsem si jako chudý příbuzný. Lidé velice příjemní a 
družní. Postupně se jídelna naplňovala návštěvníky a 
fronta na jídlo nebrala konce. Nedokázal jsem 
odhadnout kolik lidí zde bylo ale bylo jich mnoho. Snědli 
jsme jejich národní jídlo,  popovídali s místními, zaplatili 
si členství 10 dolarů, poděkovali a zamířili k východu z 
restaurace. Při vstupu do dlouhé haly jsem byl 
překvapen ještě větším množstvím lidí než jsem vůbec 
tušil. Nedokáži odhadnout množství ale 200 nás tam 
bylo určitě. Poněkud jsem nechápal odkud se tolik 
litevců sešlo, a tak to vypadá asi každou neděli. 
Po příchodu domů jsem okamžitě provedl průzkum. V 
roce 2011 bylo v Austrálii 13 594 litevců.
Tak se podíváme na čechy a slováky. Nyní žije v Austrálii 
asi 23 000 čechů, převážně v Sydney a Melbourne. 
Slováků žije v Austrálii asi 12 000. 
Dále jsem už po ničem nepátral a jediné co mně napadá 
je, že jsme proti litevcům v přesile.

Nedele po kuličkách



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 PROSINEC A ROK  2018

NEDĚLE
18. ůnora

       
                               

 
        Švestková bezmasá neděle   13.00

SOBOTA-NEDĚLE
24.- 25. března        Formule 1 Beerfest  13.00

SOBOTA
21. dubna        Taxmeni - česká country kapela  19.00$25

NEDĚLE
17. prosince                                          Vánoční oběd s koledami  13.00$25

Veškeré informace o sokolských akcích
Facebook - Sokol Melbourne

$15SOBOTA
10. března        Josefská zábava - Hraje: Studio 4  15.00$15

$25

V lednu začne renovace jídelny s knihovnou.
Každá pomoc a ruka vítána - Kdo chce pomoci volejte

Michal: 0413 225 418
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SOKOLSKÝ LIST

Sokol Melbourne 497 Queensberry Street North Melbourne 

ŠVESTKOVÁ BEZMASÁ NEDĚLE
18.2.2018 13.00
Polévka zeleninová i masová - Švestkové knedlíky

s mákem - tvarohem nebo skořicí

$20 členové - $25 nečlenové

Vydává Sokol Melbourne INC.
P.O. Box 794, North Melbourne 3051

www.sokolmelbourne.com.au

ČEPOVANÝ BUDVAR

BAND STUDIO 4

Sobota 10.3.
večeře 19.00
hudba 20.00

vstupné s večeří $30
bez večeře $15

Bookings Vlasta 
0408 088 167

Josefská zábava

Josefové vstup zdarma

Vánoční oběd s koledama

v Sokole v neděli  17.12. 13:00
Vaří tým SOKOL - $25

Přineste si dárečky pro své milé pod stromeček
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