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Plán oslav, ve kterém je zahrnuta slavnostní 
Mše Svatá u Svatého Patrika v city 
Melbourne v 9.30 hod. bude obohacena o 
další událost. V 11 hod. dopoledne zavlaje 
Česká vlajka u památníku neznámého 
vojína východně od The Shrine [tree number 
G60]. na počest našeho 100. výročí a zástupci 
České a Slovenské republiky položí společně 
věnec na mohylu k uctění padlých českých a 
slovenských vojáků.
Zúčastněte se prosím ve velkém počtu a 
pokud možno i v národních krojích. 

Poté vás zveme zúčastnit se slavnostního 
oběda v Sokole North Melbourne, který se 
bude podávat od 13 hod. Obvyklá cena $ 
25.00. Zájemci, prosím,přihlašte se u Vlasty 
(0408 088 167).

Výčet akcí pro tuto oslavu ještě nekončí, 
protože po obědě jste pozváni na vernisáž 
výstavy o činnosti legionářů v době vzniku naší 
první republiky, na kterou jste zváni do 
výstavní místnosti Domov, 509 Queensberry 
street, North Melbourne. Tato hodnotná 
výstava, bude uspořádána paní Ludmilou 
Christof a bude přístupná od 28. října do 12. 
listopadu vždy ve středu, pátek, sobotu a 
neděli od 11 – 17 hod. 

28.října 2018
Mše Svatá u Svatého Patrika MLB 9.30 hod. 
Položení věnců                                11.00 hod. 
Oběd                                               13.00 hod.
Výstava                                           14.30 hod.

OSLAVA 100. VÝROČÍ ČSR

On Sunday 28 the Czech Republic 
will celebrate the 100th anniversary 
of independent Czechoslovakia.

Czechoslovakia was founded in the aftermath 
of World War1 as one of the successor states 
of the Austrian-Hungarian Empire.The Central 
European country then existed( with a brief 
interlude during World War11) from October 
28,1918 to December 31,1992,before officially
splitting on January 1,1993 to form the 
independent Czech and Slovak Republics. In 
2018,both countries will be celebrating 100 
years of existence and commemorating all that 
they have shared with the world together.

 In Melbourne the program on Sunday 28 
October will be outlined below-

930 -1030 am 
Catholic mass at St Patrick’s Cathedral East 
Melb celebrated by the most Reverend Denis 
Hart Emeritus Archbishop of Melbourne 11 am 
Assembly at the Czechoslovak ex - 
Servicemen’s memorial plaque & tree(number 
G60)located between the Shrine & Birdwood 
Ave. 
11.15 am Wreath laying ceremony
12.30 Anthem and short film at Czech 
andSlovak National House (497 Queensberry 
St North Melb)
13.00 Formal lunch at the National House. 
Please book for lunch with Vera 0411143980 
booking essential.
14:30 to 17.00 Gallery Domov Formal opening 
o f  Exh ib i t i on  “S tan i s l av  Kova r ”  -
Legionnaire,Diplomat & Photographer.
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Contacts:
Honza Sedlák
Vlasta Sustek  9551 0279

Vážení krajané,

s radostí oznamujeme, že úterní obědy jsou 
úspěšné díky vedení kuchyně paní Alenou 
Špiroch. Příjďte se sami přesvědčit.
Náš spodní, krásně opravený sál, je populární 
u širší australské veřejnosti a je často využit 
díky péči paní Věry Zlaté mladší, která se o 
pronájmy stará. 
Připravujeme se na velké oslavy stého výročí 
naší republiky. Jde nejen o program, ale také 
vzhled naší budovy. Koberec je již vyčištěn a 
podlaha v sále dostane nový nátěr. 
Doufáme, že naše výroční členská schůze 
Sokol Melbourne osloví mladé i staré, aby se 
ještě více zapojili do naší činnosti. Jen pro 
informaci opakujeme opět výši členských 
příspěvků:
Plný člen do 65-ti let 30.- dolarů
Studenti a penzisté  20.- dolarů
Rodina 50.- dolarů
Je možno platit poslaným šekem, elektronicky, 
nebo osobně Vlastě či Borisovi na kterékoliv 
sokolské akci do konce října t.r. Bankovní 
detaily jsou uvedeny na předposlední straně.
Byli jsme upozorněni, že Česká televize 
uvedla hezký program o činnosti zdejších 
krajanů, dětí a sokolů v pořadu Babylon. Máte-
li zájem, informujte se u Zuzany Vasitch kde a 
jak tento pořad uložený v archivu ČT přes 
internet shlédnout. 
Toto jaro bude opravdu bohaté na mnoho 
událostí: Trikolórová zábava, Slavnostní 
výroční neděle, výstava o legionářích, výroční 
schůze, Mikulášská zábava a vánoční oběd. A 
nezapomeňme také na nedělní Mikulášskou 
nadílku českých škol. Těšíme se s vámi na 
viděnou na těchto akcích. Za výbor Sokola
Michal, Boris, Vlasta

AGM 2018

AGM Sokola Melbourne Inc. 2018 se bude 
konat v  sobotu 24. listopadu od 14 hod.  v  
horním sále našeho domu.
Členové, kteří budou mít zaplacené příspěvky do 
konce října t.r. obdrží dopis s  informacemi, proxy a 
volebním lístkem. Těšíme se na vaši hojnou účast.

t

TÁBOR 2019

Pro děti ve věku od 4 – 14 let i pro česky nemluvící 
se koná od neděle 6. ledna do soboty 12. ledna 
tradiční dětský tábor s  výukou českého jazyka, 
českou kuchyní, písničkami, hrami a táborákem na 
Šumavě, Peksa Belgrave Park. 
Nezměněná cena je $ 280.00, za druhé dítě $ 
250.00.
Pro děti od 4 – 7 let je přítomnost rodičů nezbytná. 

Podrobnosti a přihlášky možno získat osobně na 
jarním táboráku pro děti a veřejnost na 
Šumavě, který se bude konat 17. listopadu od 17 
hod. na tel.čísle  0408 088 167 anebo elektronicky 
od Vlasty Sustek na emailu:  
Závaznou přihlášku se zálohou $ 50.00 je třeba 
zaslat na PO Box 32, Bentleigh, VIC 3204 s 
názvem  Dětský Tábor 2019  do 22. prosince.
Na další krásný dětský tábor s  vámi se těší Vlasta a 
tým vedoucích.

susvlas@hotmail.com
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Vůbec se nestydím, když přiznám, že již od 
samotného narození jsem dával přednost 
ženám, do kterých jsem se také nesmírně 
snadno zamilovával.
Ale začněme pěkně popořádku.
Když jsem se narodil, byl jsem zřejmě krásné 
dítě. Alespoň to prohlásila maminka hned po 
tom, co mě porodila. To mně samozřejmě 
později v životě pomohlo k četným úspěchům 
na poli milování. Tatínek se sice na růžovou 
housku, kterou jsem mu zřejmě připomínal, 
díval rozpačitě a, ačkoliv byl ateista, stal se z 
něho náhle pobožný člověk, protože jenom tiše, 
aby to maminka neslyšela, mumlal: ‚Pane Bože, 
Pane Bože, co jsi nám to nadělil.‘ Pak se 
mamince svěřil, že se mu nelíbí, jak jsem 
scvrklý a jak mám odstálá ušiska a již v 
porodnici prohlásil, že se neožením. To se 
maminky dotklo natolik, že mě něžně objala a s 
očima plnýma slz mě ujišťovala, že nemusím 
mít strach, že se jistě ožením a s ušima ať si také 
nedělám starosti, protože do nich dorostu. Pro 
jistotu je však po návratu domů z porodnice 
lepila k hlavě leukoplastí, což pomohlo.
Maminka byla první osoba ženského pohlaví, do 
které jsem se zamiloval. A to takovým 
způsobem, že jsem v postýlce kroutil hlavou ze 
strany na stranu a kňouravým hláskem jsem do 
nekonečna vykřikoval: ‘Mami pocem, mami 
pocem, mami pocem!’ Tatínek moje chování, 
které mě drželo až do první třídy, kvitoval 
prohlášením, že nejsem normální dítě a že si 
mně maminka musela po porodu sednout na 
hlavu. Tehdy jsem dospěl k názoru, že tatínek ví 
houbelec, co je láska.
Ano, někdy jsem svojí přízeň k ženám 
vyjadřoval neobvyklým způsobem, jako na 
příklad, když jsem ještě jako malý chlapeček 
láskyplně tahal chůvu za vlasy až mně v 
ručičkách zůstávaly zlaté chomáčky jejích vlasů 
a jí stály v očích slzy bolesti.

Trvalo několik let, než jsem si uvědomil, že jak 
já tak i ženy očekáváme vyjádření citů mnohem 
příjemnějším způsobem než taháním za vlasy, 
nošením školní tašky, napovídáním, dělením se 
o svačinu a pouhým držením se za ruce ve tmě 
kina. Uvědomoval jsem si to pozvolna a 
několikráte jsem za svoje výrazové schopnosti 
sklidil potupu v podobě facky anebo průšvihu, 
když dívka doma žalovala.
Zjistil jsem, že ty dívky, které nestály o to, 
abych na mezi za školou potvrdil svou lásku k 
nim žhavým polibkem doprovázeným 
pohlazením dospívajících ňader pod blůzičkou, 
jsou vlastně citově zaostalé, a proto si mne také 
nezaslouží.
Musím se přiznat, že zprvu z mé strany nešlo o 
zamilování, ale spíše o naplnění pubertální 
touhy zevrubně zjistit, jak to, o čem starší kluci 
včetně mého bráchy s očima navrch vykládají, 
opravdu je. Příručka ‘Dospíváte v muže,’ kterou 
mně ve tváři zarudlá maminka podstrčila, byla 
sice zajímavá, ale nedala se srovnat s 
praktickou zkušeností. K té mě dovedl starší 
brácha, když to zařídil s povětrnou slečnou, 
která po nocích pracovala v neslavné pražské 
restauraci U Šmelhazů.
S přibývajícími lety jsem zjistil, že pakliže jsem 
jemný a slečnám, na které si brousím zuby, 
nosím pugety růží a šeptám jim do ouška sloky 
lásky, nafackování mně nehrozí. Naopak, slečny 
se zadostiučiněním zjistí, že nejsem jako ti druzí 
kluci, kterým jde pouze o to jedno, a jsou 
nakonec i připraveny ze sebe sejmout masku 
dobrého vychování a vrhnout se do mého 
objetí.

Vroucně jsem miloval svoji tělocvikářku, 
ruštinářku, sousedku, manželku člena VB, 
biletářku z Národního divadla, obtloustlou, leč 
silně vášnivou řeznici a samozřejmě, že valnou 
většinu našich zpěvaček a hereček, i když ty 
pouze platonicky. 
Celoživotní honby za krasavicemi ve mně 
vypěstovaly máločeho se bojícího hrdinu, 
čelícího situacím, které ho mohly stát mladý 
život. Člověk potřebuje notnou dávku 
chrabrosti mít poměr s manželkou ukrutného 
řezníka nebo ozbrojeného orgána. Když vás v 
prekérní situaci nachytá vychrtlý knihovník, 
tak se z ní lehce vykecáte, ale zkuste to s 
řezníkem, který má ruce jako lopaty. 
Naštěstí se mně nic takového v mém 
milostném životě nestalo. Vlasy se vám však 
na hlavě zježí hrůzou, když se s vámi podělím 
o následující smutnou historku. 
                                   (pokračování příště)

Ivan Kolařík - Klystýr a konec jedné velké lásky
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V melbournském kině ACMI byl v sobotu slavnostně 
zakončen již šestý ročník Českého a Slovenského 
filmového festivalu v Austrálii (CaSFFA).
Festival proběhl v hlavním měste Victorie již po šesté a 
představil celkem 23 celovečerních a 8 krátkých filmů.

Stejně jako předchozí ročníky i tento rok měl své specifické 
téma. Tématem tohoto ročníku bylo “Jaro-Spring”. Téma
poukazovalo na nové začátky, připomínalo události ze 
srpna 1968, sté výročí založení Československa a také 25. 
výročí takzvaného “sametového rozvodu”, z kterého vznikly 
2 samostatné nezávislé republiky: Česko a Slovensko.
CaSFFA, ve spolupráci s Melbournskou kinotékou, tento 
rok prezentovala filmy české režisérky Věry Chytilové, jejíž
mistrovská díla jako “SEDMIKRÁSKY” a “OVOCE 
STROMŮ RAJSKÝCH JÍME”, patří mezi symbolické filmy 
Pražského Jara. Kromě těchto filmů, se diváci mohli podívat 
na další filmy jako “HRA O JABLKO”, “PANELSTORY ANEB 
JAK SE RODÍ SÍDLIŠTĚ”, “O NĚČEM JINÉM” a “PASTI, 
PASTI, PASTIČKY” s Tomášem Hanákem a Miroslavem 
Donutilem v hlavních rolích, které nám byly zapůjčené z 
Národního Filmového Archivu v Praze.
V nabídce bylo také mnoho skvělých nových i archivních 
českých, slovenských I československých filmů.

Diváci si nenechali ujít romantickou baladu “HASTRMAN” 
herce, jazzového zpěváka a divadelního režiséra Ondřeje 
Havelky, který měl premiéru v dubnu tohoto roku v ČR a 
kterým byl i oficiálně festival zahájen. Diváci byli přivítáni 
vínem známého tasmánského vinaře pana Josefa 
Chromého a minerální vodou Mattoni z ČR a po filmu 
následovala oblíbená after party kde bylo mimo jiné 
podáváno skvělé české pivo z Foreigner Brewing Company 
v Melbourne.
Festival byl slavnostně zakončen posledním filmem Miloše 
Formana “HOŘÍ, MÁ PANENKO” z roku 1967, který natočil 
před odchodem do USA. Tento film přilákal do kina téměř 
300 diváků, především australanů, kteří ocenili Formanův 
nezaměnitelný humor a také koktejl z Becherovky, který 
každý divák obdržel při vstupu do kina. After party, která po 
filmu následovala, byla inspirovaná právě filmem a 
samozřejmě nechyběla tombola a souťěž o nejlépe 
oblečeného diváka.

Novinkami z tohoto Mezinárodního filmového festivalu 
(KVIFF) byly filmové drama “DOMESTIK”(2018), 
komediálni film “CHATA NA PRODEJ” (2018) s vynikající 

Z Karlových Varů jsme přivezli famózní festivalové znělky, 
které byly promítány před každým celovečerním filmem. 

Ivanou Chýlkovou v hlavní roli a poetický film Oskarového 
režiséra Jana Svěráka “PO STRNIŠTI BOS” kde jsme se 
naposledy vrátili do dětství jeho otce Zdeňka Svěráka. Další 
novinkou byl slovenský taneční film “BACKSTAGE”(2018), 
plný hiphopu, tance, zpěvu a energie. Slovenský film “OUT” 
(2018), kterému se tento rok dostalo uznání v podobě 
nominace na 70. filmovém festivalu v Cannes. 
Pro děti, ale nejen pro ně, jsme tento rok připravili český 
animovaný film “LICHOŽROUTI” (2016),který byl natočen 
podle stejnojmenné knihy. 
Právě film CHATA NA PRODEJ letos obdržel cenu poroty od 
Australské asociace filmových kritiků za nejlepší nový film
našeho festivalu. Porota ocenila především skvělý scénář, 
vynikající herecké výkony a celkový humor filmu.
Jedním z nejsilnějších zážitků letošního festivalu byl 
varhanní koncert jednoho z předních českých varhaníků 
Pavla Kohouta, který již po druhé přijal naše pozvání. 
Vystoupení proběhlo v neděli 16. září v Melbourne Town 
Hall, díky spolupráci CaSFFY s City of Melbourne a 
Ambasádou České republiky v Canbeře.
Před téměř zaplněnou Melbourne Town Hall, která má 
kapacitu 1 900 diváků, zde Pavel Kohout zahrál skladbu 
Vltava českého skladatele Bedřicha Smetany, při které 
mnoho Čechů uronilo slzičku a také dílo Johanna 
Sebastiana Bacha. 

V druhé části jeho vystoupení pak doprovodil na varhany a 
piano, z velké části němý  černobílý film z roku 1933 
“EXTAZE” s Hedy Lamarr v hlavní roli.
Melbournský festival, stejně jako v předchozích ročnících, 
doprovázelo několik výstav.
Jedním z nich byla výstava českých a slovenských 
filmových plakátů z 60 a 70 let dovezených přímo z Prahy, 
ale také výstava fotografií, ze srpna 1968, dvorního 
fotografa našeho festivalu Pavla Šindeláře nazvaná “I 
expected the worst”. Ve spolupráci s Generálním 
Konzulátem České republiky v Sydney jsme také uvedli 
interaktivní výstavu v digitální formě při které se návštěvníci 
mohli podívat na události mezi roky 1918 – 1968.
V Melbourne festival sice skončil, ale náš tým se za chvilku 
přesune do hlavního města Canberry kde uvede již 3. Český
a Slovenský filmový festival. Doufáme, že festival v hlavním 
městě bude mít stejný úspěch jako zde v Melbourne!
Více informací o našem festivalu najdete na naší webové 
stránce www.casffa.com.au

                   Denisa Cross 
Finanční manažerka Českého a Slovenského filmového festivalu v Australii

Reportáž z Filmového festivalu
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V  Čechách začal nový školní rok. Vybavily se mi 
vzpomínky na moje školní začátky. 
Když jsem začala chodit v  Praze do školy v  
Perunově ulici na Vinohradech, bylo třeba vyjít 
ráno už v  půl osmé, abychom nebyli pozdě. Šli 
jsme sami sourozenci, ale naše maminka se o mě 
nebála, přestože se muselo přejít několik ulic. Šlo 
nás víc a vzájemně jsme se ohlídali. Tehdy, v  roce 
1947, jezdilo ještě málo aut. Byly ale také i koňské 
povozy – pro sudy piva a pro poštu. Byl to plechový 
poštovní modrý vůz, na bocích měl namalované 
zlaté trubky a vzadu dřevěné stupátko. Často jsme 
se na něm potají svezli, ale spolužáci nás prozradili 
pokřikem. Za vozem!! 
Jednou mi kovová obruč kola vmrštila do oka 
štěpinu. Hned se šlo do blízké Vinohradské 
nemocnice, kde mi oko znehybněli a magnetem 
kov vytáhli. Měla jsem štěstí, že zranění bylo jen v  
bělmu. Dodnes tam mám ještě malou jizvu. Při 
chůzi do školy jsme si žertem opakovali leccos, co 
jsme měli umět; ať už básničky, písničky nebo 
hádanky. 
Cestou ze školy jsme skákali na dlažební obrazce 

chodníků nebo chodili po žulové obrubě jako na 
kladině. To už jsme znali ze Sokola. V  první třídě 
nás ještě vítala maminka doma s  obědem, ale 
později se šlo do školní jídelny a po obědě do 
zájmových kroužků. Tehdy jsem měla nejraději 
nudle s  mákem – až se mi spolužáci smáli, že to 
snad máme doma i o vánocích. Cestování do školy 
se velmi změnilo. Moje děti zažily dobu, kdy jsem 
je ráno zavezla do školy autem – měli to do 
příkrého kopce asi přes jeden kilometr a taky jsem 
chtěla mít jistotu, že tam budou včas. Domů ale 
přišly společně pěšky s  ostatními z  ulice a tak 
měly čas pustit z  hlavy školní soustředění a 
všimnout si cestou změn v  přírodě. Jsem ráda, že i 
moje starší vnoučata chodí samy do školy, protože 
je to pouze přes ulici a učí se tak samostatnosti. Jistě 
to v  dospělosti ocení, že měly příležitost učit se být 
zodpovědné.  
Jen houšť. Ať se učí samostatnosti všude, kde je to 
možné. Jednou z  krásných příležitostí máte pro své 
děti i v  lednu zúčastní-li se našeho letního tábora 
na Šumavě.        
                                                     Vlasta Šustek

ŠKOLNÍ VZPOMÍNKA

25.9. -   Segedinský guláš, knedlík
             Segedin gulash, dumplings

 9.10. -   Řízky s  bramborovým, salátem
              Schnitzels, potatoes, salad
30.10. -  Roštěnka s  omáčkou a rýží
              Braised steak, sauce and rice
13.11. -  Sekaná s  bramborem
              Meatloaf with mash potatoes
27.11. -  Svíčková s  knedlíkem
              Sauerbraten with dumplings
18.12.  -  Vánoční oběd - řízek, salát, vánoční cukroví

Jednotná cena 22.-

Obědy v Sokole 

V ceně  je dezert a káva

KAZDE DRUHE A POSLEDNI UTERY V MESICI VE 13.00 

Booking: Alena 9807 2326
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KLASICKÝ KOMORNÍ KONCERT
Klasický komorní koncert paní Ivany Snaidr se 
uskuteční v  neděli 18. listopadu od 15 hod  
v  sále Sokola Melbourne. 
Na programu bude výběr české a 
středoevropské klasické hudby na oslavu 100. 
výročí české republiky. 
Vstupné je dobrovolné. Nápoje je možno si 
zakoupit na místě. 

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ
Výstava výtvarných prací se z technických 
dúvodů přesouvá až na březen 2019. 
Omlouváme se všem nadšencům a 
příznivcům výtvarného umění a budeme se 
těšit na jejich další spolupráci.

V sobotu 8.prosince 
v kostele St.Joan of Arch - Brighton
Parkování v areálu školy -30 Dendy St. Brighton

           Vstupné dobrovolné

v 17 hodin 

Charitativní varhanní koncert 
a 

společné zpívání českých koled

Účinkuje Natálie Bohátková
ze Znojma

MLADÉ TALENTY SLOVENSKÉ KOMUNITY
Sdruženie australskych Slovákóv vo Viktórii, 
otvárá nominácie pre děti a mládež do 18 rokov
slovenského póvodu, v akademickej, športovej
a umeleckej oblasti. Ú zásluhy, dóvody 
na nomináciu pošlite, prosím, do 15.októbra 
2018 na adresu:   
Finančná odmena 100 a Diplom budú 
prezentované na Slovenskom tábore vo Phillip 
island, ktorý sa koná  23.-25.11.2018.

spechy, 

$

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
1.prosince 2018 od 18:30 hod. v Sokole
Hraje STUDIO 4
Příjde Mikuláš, dá dárek a taky guláš!
Vstupné 15 + večeře 15
Přineste si dárky pro své blízké

slovaklittleschool@gmail.com

$ $

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 15.LISTOPADU
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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 Wiererová 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.

Domov Management Pty Ltd
Telefon:  (03) 9629 6196

Bližší informace ráda poskytne
paní Ružena Bernášková
Telefon:  (03) 9645 9879 

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

RESTAUROVÁNÍ OBRAZŮ
A UMĚLECKÝCH PRACÍ NA PAPÍŘE
Mnoho z nás zdědilo nebo si přivezlo

rodinné obrazy do Austrálie.
Bohužel časem a věkem se obrazy

potřebují regenerovat-obnovit
do původní krásy.

Pro bližší informace volejte Ludmila Christoff 
Dip App Arts and Conservation, Dip.ed.MA Fine Arts

Mob.0412 455 226

Kancelář ambasadora České republiky

Embassy of Czech Republic
in Canberra

zástupce pan Ondřej Boháč
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ST
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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Svatováclavská mše na Šumavě
Poslední zářijovou neděli se na Šumavu sjelo přibližně 
200 Čechoslováků, aby zde společně uctili památku 
Sv.Václava. 
Od 11-té do pozdních odpoledních hodin se po kousku 
rodné hroudy na druhé straně Světa pohybovalo velké 
množství krajanů oblečených do pestrých národních 
krojů. Mnozí z nich za zapůjčení vděčí naší milé Ivance 
Jančár, která kroje připravovala do časných ranních 
hodin, aby byly v co nejlepší kondici. Stejně dlouho 
dobrovolníci vařili oblíbená jídla a jiné pochutiny, kterými 
jste mohli ukojit hlad i žízeň. Tradiční tombola a veselá 
konverzace v rodných jazycích krátila čekání na mši 
kterou celebroval otec Geoffrey Mcilroy z Belgrave. Po 
doznění starodávného Svatováclavského chorálu 
následoval slavný průvod nejen krojovaných k 
památníku i kapličce, kde ještě zazněly všechny tři 
hymny.
Probouzející se australské, jarní sluníčko náramně 
zpříjemnilo tak významný den, který opět po roce a v 
tomto krásném prostředí mohli prožít Češi po boku 
bratrů  Slováků.       Svatý Václave -oroduj za nás!

VodaFest - Czech and Slovak Association Inc.
ve spolupráci s Šumava Peksa Park 
pro vás připravuje jarmark - jarmok.
Jarmark je tradiční trh, který se kdysi pořádal na základě
privilegia uděleného panovníkem většinou při 
povyšování vesnice na městečko. Trhů se účastnili i 
obchodníci přijíždějící na něj z větších vzdáleností či 
nabízející běžně nedostupné zboží. Výroční trhy 
navštěvovaly také různé potulné atrakce, jako bylo 
lidové a loutkové divadlo,artisté, medvědáři nebo 
potulní malíři.
Před dvěma lety i zde v Austrálii proběhl první 
Jarmark, a my bychom rádi navázali na tuto 
úspěšnou akci a pozvali vás 27.10. do malebného 
prostředí Šumavy (46 Locks Way, Belgrave South), 
kde od 11 hodin začne program letošního ročníku. 
Opět se můžete těšit na spoustu rozmanitých stánků, 
které nabídnou tradiční české a slovenské pochutiny, a 
další zajímavé věci.
Náladu letos navodí především vystoupení našich 
hostů z České Republiky – ZUŠ Louny, kteří nám 
zpříjemní den zpěvem známých lidových písní Česka 
škola v Melbourne a Česka škola Bayside si pro nás 
také připravila svá vystoupení. V rámci programu se 
můžete těšit na výstavu k letům 1918 a 1968, která bude 
k shlédnutí ve vnitřních prostorách Šumavy. Dále pro 
osvěžení znalostí českých a slovenských reálií si určitě 
nenechejte ujít procházku lesem, a plnění úkolů naučné 
stezky. Buďte také připraveni na setkání s pravým 
vodníkem, můžete se také dozvědět něco o včelách i s 
možností podívat se přímo do úlu. 
    Jarmark bude zakončen křtem CD známého místního
seskupeni Vintage Blue Music Band, na jejichž folklórně
laděné vystoupení se můžete také těšit.
     Prozatím se ale těšíme my na vás - Výbor VodaFestu
Vstup: zdarma Parkování:$5/auto – omezena 
kapacita a proto doporučujeme společnou dopravu.
https://www.facebook.com/VodaFest/vodafest

Jarmark / Jarmok

Dne 17.září se dožil svých devadesátých narozenin pan 
Jaroslav„Jerry”Molín-rodák z Domčic u Želetic na 
znojemsku.
Často vzpomíná na své dětství prostoupené druhou 
válkou, na své rodiče i tety provdané do Vídně a na 
všechny kamarády, které za svůj dlouhý život potkal. Od 
malička ho otec zaučoval na řidiče a auta se staly jeho 
celoživotní vášní i obživou. Po válce svážel 
náklaďákem mléko z téměř celé jižní Moravy a vozil ho i
do mlékárny až do Ostravy. Po několika otřesných 
zážitcích s vojáky osvoboditelské rudé armády a po 
ujmutí se moci komunistickou stranou dlouho neváhal a
emigroval do Austrálie.
První práci získal na plantážích cukrové třtiny v okolí 
Cairns. Každou volnou chvilku tehdy věnoval studiu 
angličtiny, přelouskával kdejaký novinový článek či 
reklamu. Později pomáhal například na stavbě 
železnice v Almadenu, v Brisbane pracoval v továrně u 
Forda a postupně se dostal až do Melbourne. Společně 
s kamarády si zde časem zařídili opravárenskou dílnu 
na opravu automobilů. Vyhlášenými specialisty se stali 
především na značku Volkswagen, ale dokázali opravit 
skoro vše co jezdilo tou dobou po silnici.
Jarda býval skvělým řidičem. Často se jel „jen tak projet”
třeba k Ulru, nebo do Darvinu. Vydržel za volantem řadu
hodin, a možná kdyby si alespoň občas nepotřeboval 
odskočit, nevystoupil by ani před cílem z auta ven. Dá 
se řící, že až na jednu kolizi s přerostlým klokanem 
neměl v životě žádnou významnou nehodu. Oženil se s 
australankou s níž ovšem neměli společné ani jedno 
dítě. Dodnes se v něm nezapřou jihomoravské geny. 
Často a rád si zazpívá moravské písničky, ikdyž 
většinou jen v soukromí, jen tak pro svoji radost. Jerry 
pravidelně navštěvoval zábavy i ostatní akce na 
Šumavě, dodnes kdykoliv mu to okolnosti dovolí rád 
zajde na jeho oblíbené úterní obědy v Sokole, kde také 
oslavil v kruhu svých blízkých přátel i své významné 
jubileum. Gratulujeme!



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 ŘÍJEN - LISTOPAD  2018

NEDĚLE
28. října 

       Vernisáž výstavy o legionářích - Galerie Domov  14.30

NEDĚLE
18. listopadu

Klasický komorní koncert-Sokol
Výstava výtvarných prací-Galerie Domov  15-16h$0

NEDĚLE
2. prosince

Dětská Mikulášská nadílka-Sokol
 15.00

SOBOTA
13. října

       
$25                                   

Jarní TRIKOLÓROVÁ zábava 
       se Studiem 4 - večeře  19.00$15

Veškeré informace o sokolských akcích
Facebook - Sokol Melbourne

SOBOTA
1. prosince

       Mikulášská zábava-Sokol                                      
$15  19.00

$15NEDĚLE
28. října

       Mše v kostele Sv.Patrika
       Položení věnců u The Shrine  9.30$0

SOBOTA
27. října

       
                                
JARMARK na Šumavě 

        11-16h$0

$10

$0

NEDĚLE
9. prosince

Varhanní koncert-koledy-St.Joan of Arch-Brighton
 15.00$0

SOBOTA
24.listopadu

                                         AGM Sokol Melbourne - valná hromada
 14.00$0
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SOKOLSKÝ LIST

8 druhů točeného českého a 
slovenského  piva 

ČEPOVANÝ BUDVAR

Jarní trikolórová taneční zábava

B D U I 4A S DN T O  
SOBOTA 13. října

večeře 19.00
hudba 19.30

Vstupné s večeří $ 40
bez večeře $ 15.00       

Bookings Vera 
0411 143 980

SOKOL MELBOURNE INC.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

V  odpolednesobota 24. listopadu od 14 hod.
V horním sále 497 Queensberry Street Nth. Melbourne

Členové, kteří budou mít zaplacené příspěvky do konce října t.r. obdrží dopis 
s  informacemi, proxy a volebním lístkem. Těšíme se na vaši hojnou účast.
                                         Výbor Sokola Melbourne

Přijďte oslavit 100. výročí naší republiky.

Česká škola v Melbourne a Sokol Melbourne Vás 
srdečně zvou v neděli 2. prosince od 14 hodin do 
Národního domu na dětskou Mikulášskou nadílku. 

Program: výtvarná soutěž, vystoupení dětí České školy 
Melbourne, individuální vystoupení dětí, příchod 
Mikuláše s andělem a čertem, nadílka, fotografování.

Občerstvení možno zakoupit v baru, zákusky k čaji a 
kávě.
Cena $10/rodina pro členy, $15/ostatní rodiny - zahrnuje 
balíček pro každé dítě. Vlastní nadílky pro děti pečlivě 
zabalte a označte jménem a příjmením dítěte. 

DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
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