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KVART na internetu: http://www.sokolmelbourne.com.au
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V neděli 7. září 2008
Od 12.00 hod.Lech, Čech a Rus
Lech, Čech a Rus

Čtěte na straně:
2 ......... Ze stolu výboru

6 ........... Valná hromada

3 ......... Systém CzechPOINT

8 ........... Svatopluk nebo Praotec?

4 ......... Stránka Miloslava Hájka

12 ......... Program
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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Ze stolu výboru
.
Oznámení valné hromady Sokola Melbourne Inc.
Valná hromada Sokola Melbourne Inc. se bude konat
v neděli 19.října 2008 od 13.30 hodin v Národním
domě - 497 Queensberry St, North Melbourne.
Pozvánky byly zaslány všem členům poštou. Pokud
jste finančnímy členy a pozvánku jste neobdrželi,
kontaktujte ihned sekretářku Naďu Pospíchalovou na
tel. 9432 8246 nebo starostku Markétu Lyell na tel.
0413 852 488.
Program valné hromady je také uveřejněn na Sokolské
webové stránce www.sokolmelbourne.com.au a na
nástěnce v Národním domě.
Nominace na pozice do výboru SMI na rok 2008-09
musí být odbrženy sekretářkou Naďou Pospichalovou
nejpozději 5.října 2008.
Proxy formuláře musí být obdrženy sekretářkou SMI
nejpozději do 13.30 hodin 18.října 2008.
Dále bychom chtěli upozornit, že valná hromada
je pouze pro současné finanční členy.
Těšíme se na vaší návštěvu.

GENERÁLNÍ KONZULÁT
ČESKÉ REPUBLIKY
V SYDNEY
Vážení krajané,
s radostí vám mohu oznámit, že dne 5. září byl na
Generálním konzulátu ČR v Sydney zprovozněn
systém CzechPOINT. Co je to a co přinese? Zásadně
ulehčí vyřizování vašich úředních záležitostí, takže
třeba výpis z katastru nemovitostí, výpis z trestního,
obchodního nebo živnostenského rejstříku získáte bez
čekání a obratem u nás na konzulátu.
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál,
tedy zkráceně Czech POINT je projektem, jehož cílem
je snížit byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
V současnosti musí každý navštívit několik úřadů
k vyřízení jednoho problému. To má Czech POINT
změnit. Z jednoho místa tak umožní komunikovat se
státní správou tak, aby „obíhala data a ne občan“.
Cílem projektu Czech POINT je zavést spolehlivou
službu, kde bude možné získat a ověřit data
z veřejných i neveřejných informačních systémů,
úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné
dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat
informace o průběhu správních řízení a podat podání
pro zahájení řízení správních orgánů.

Čeština pro mírně pokročilé – 10 lekcí

DOMOV
- oáza klidu a pohody ve stáří
Unikátní dlouhodobé bydlení pro seniory
v bezprostřední blízkosti Národního domu
umožňuje účastnit se programu
a popovídat si v rodném jazyce.
Domov se nachází v centru Melbourne,
poblíž Národního domu,
jen pár kroků od Errol Street,kde jsou obchody,
banky a tramvajová zastávka.
Victoria Market jen tři stanice tramvají!
Bližší informace rád poskytne Eda Zlatý
(tel: 9502 0880) nebo se s důvěrou obraťte
na generální konzulát ČR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,
Telefon: 03 9629 6196

Každé pondělí v 19,00 hod. v Národním domě,
497 Queensberry Street, North Melbourne
Vyučuje: Zuzana Vasitch
(kurzy pro začátečníky i velmi pokročilé)
Telefon: 0413 032 366
Email: zuzana.vasitch@sokolmelbourne.com.au

Czech for Intermediate
(Beginners Level 2) - 10 Sessions
Further introduction course for people
interested in Czech language.
Every Monday from 7 pm
At the National House of Czechs and Slovaks
497 Queensberry St.,
North Melbourne
Teacher: Zuzana Vasitch
(other classes and locations available)
Tel.:0413 032 366
Email: zuzana.vasitch@sokolmelbourne.com.au

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
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2. Výpis z Obchodního rejstříku.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení
komunikace se státem. V některých situacích bude
stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi
projektu bude občan své záležitosti vyřizovat
i z domova prostřednictvím internetu.
Czech POINT v současné době poskytuje čtyři druhy
výstupů. To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný
poplatek na místě Czech POINT, může požádat
o následující:
1. Výpis z Katastru nemovitostí.
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může
požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na
základě listu vlastnictví nebo podle seznamu
nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu
vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu
vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno
částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na
100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna
částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na
50,- Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu
nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále
buďrcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se
o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné,
jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený
výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle
seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na
jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na
jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě
pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo
domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

Eva Jančík
z bývalé Bohemia Travel
si dovoluje oznámit že nyní pracuje
v cestovní kanceláři

488 Centre Rd, Bentleigh, 3204
Tel: 03 9563 9122
Mob. 0413 499 321
Email:- eva@bentleigh.net
A přivítá své klienty s $50 Gift Voucher

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět
může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat
na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je
vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž
maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč;
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž
maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

3. Výpis z Živnostenského rejstříku.
I v tomto případě může o výpis z Živnostenského
rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel.
Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní
organizace. I v tomto případě je vydání první strany
výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je
zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana
výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je
zákonem omezena na 50,- Kč.

4. Výpis z Rejstříku trestů.
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku
trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence
Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na
základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně
vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím,
než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost
úřad archivuje dle zákona. Žádající osoba musí mít
platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné
číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům,
kteří mají například trvalé bydliště v České republice.
Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i
zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů
na základě úředně ověřené plné moci.

Horák Frankovich Rose & Cross
Lawyers & Notarys’
Jan A A Horák
Barrister Solicitor & Notary Public
Litigation, Criminal Law, Family Law,
All Court Work, All International Documents
Czech, Russian, English spoken
Urgent Criminal matters 24 hours service.
1038C Dandenong Rd Carnegie, Victoria 3163
Tel: 9571 8760, Fax: 9571 6993,
Mob: 0419 223 210, Email: jhorak@hotkey.net.au
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Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis
z Rejstříku trestů elektronicky, zaplatí klient podle
zákona za tento výpis 50,- Kč jako správní poplatek
úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence
Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný
kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky
a musí být manuálně zpracována na pracovišti
Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat
způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994S.
o Rejstříku trestů v platném znění – tedy formou
papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje
vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již
předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze
pracoviště Czech POINT.
Další informace o tomto systému a službách lze nalézt
na www.czechpoint.cz.
Věřím, že vám tato služba zpříjemní komunikaci
s generálním konzulátem, ale také s ostatními českými
úřady. Jsem přesvědčen, že právě Czech POINT je
cestou, jak pomoci našim občanům s vyřizováním
mnoha složitých úředních záležitostí v zahraničí. Pevně
doufám v další vývoj projektu tak, aby množství
nabízených služeb bylo stále širší. Přeji Vám rychlé
a komfortní vyřizování úředních záležitostí s Czech
POINTem.

Stránka místopředsedy
Miloslava (Slávka) Hájka
Valná hromada 2008 Sokola Melbourne Inc.
Opět se blíží valná hromada, a s ní i výkaz letošní
činnosti. Ve skutečnosti to bude výkaz činnosti za
necelých 10 měsíců, protože nynější výbor počal svou
činnost teprve po rozhodnutí příslušného soudu, který
prohlásil volby z 16.9.07, sabotované sebe nazývající
se SS Group, za neplatné. Soud nařídil nové volby,
které se konaly 18.11. 07 a ty ustanovily dnešní výbor,
který se bude na valné hromadě 2008 vykazovati
z jeho činnosti.
Byl to pro nás dosti těžký rok a jsme si vědomi toho,
že ještě do dnes jsme se zcela nevypořádali s určitými
následky celého rozporu. Nežli výbor podá konečnou
zprávu a vyučtování, jako místostarosta, bych rád
podal moji zprávu, kterou mám na srdci.

V úctě
Mgr. Vít KOLÁŘ
generální konzul

OPAL GALLERY
FOR OPALS OF DISTINCTION & FINE AUSTRALIAN ARTWORK

TAX FREE
192 COLLINS STREET, MELBOURNE 3000

Ph: 9650 2727; Fax: 9650 4001
Na návštěvě v Melbourne?
Zajděte k nám na Collins Street.
Austrálie je proslulá svými opály i perlami.
Máme opravdu velký výběr. Také klenoty a australské
umělecké předměty pro každý vkus i kapsu.

Těší se na Vás (a novinky z domova)
Monika a Jarka

Opticians & Optometrists
Slevy pro krajany
L & G Pergl
63 Pelham Street
Carlton 3053

Ph: 9663 6242
Mob: 0417 382 147
Fax: 9663 6842

800 Glenhuntly Road

Caulfield 3162

Tel: 9530 0888
Fax: 9523 7800
Mob: 0412 033 757

Web: www.danubetravel.com.au
E-mail: danubetravel@ihug.com.au

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: 47 Culgoa Crescent, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755

Nevím zda si mnozí uvědomují, jak hodně celá soudní
událost narušila normální činnost a práci Sokola,
a hlavně, jakou škodu přinesla. Byla to nejenom
finanční ztráta, ale hlavně společenská a morální
škoda, neboť to velmi silně poškodilo a rozdělilo naší
společnost na několik skupin a táborů. Ještě dnes
nerozumím té zlobě, podezírání, pomluvám, obviňování
a nenávisti, s kterými jsem se zde shledal po našem
návratu z Queenslandu. Největší škoda a ztráta byla
způsobena zhoršením vzájemného vztahu člověka ke
člověku, ke krajanovi.
Proč?? V čem se rozcházíme, že jeden druhému
nevěří? Není to odkaz, dědictví komunismusmu?
Prtože skoro každý z nás má jiné názory a díváme se
na věci jinak než ten druhý? Že jsou mezi námi
rozdíly?
Ty zde existovaly od počátku, a budou vždy, což je
zcela OK, protože se přirozeně a vzájemně všichni
lišíme jeden od druhého v tisíci různých věcech od
narození. Tak co je nového? (Viva la difference!)
Jsem si jistý, že mohu něco říci, z vlastní zkušenosti.
Po našem přistání v Austrálii, v r.195O, i když jsme
nebyli vítáni jako jsme vítali naše krajany my v r.1968,
pomalu jsme se vzájemně hledali a vytvořili určité
zájmové a pomocné skupiny. Některé zanikly pro
nedostatek zájmu a nebo po splnění jejich původního
účelu, jiné se spojovaly, atd.. To vše se událo většinou
z iniciativy jednoho a nebo pouze několika jedinců, jako
pomoc 1968 příchozím.
Sokol Melbourne počal
stejným způsobem. Připojili se k němu fotbalisté,
divadelníci, tanečníci, kolaři, i jednotlivci, atd. Nemohu
jmenovati všechny ostatní, ale všichni šli dobrovolně
k té hlavní skupině, mezi Sokoly, protože ti byli nejlépe
organizováni a také nejsilnější. Klidně a dobrovolně
všichni pracovali a zůstali pod hlavičkou Sokola,
a vybudovali Národní dům. Bylo zcela přirozené,
že správa a údržba a také zodpovědnost byly a zůstaly
povinností Sokola bez ohledu zda byl Pty. Ltd. a nebo
Inc. Assoc., a hlavně jeho výboru. Bylo by možné to tak
udělat znovu? Ovšem, spolek a nebo organizace je
jedna věc. Kdo se o to stará a je zodpovědný, je druhá
věc. Jsou to lidé. Lidé s jejich přednostmi i slabostmi,
s vlastními problémy a povinnostmi.

MUDr Alžběta Gazdíková
a MUDr Přemysl Kunz
si dovolují oznámit, že ordinují v novém
Medical and Dental Centre
490-524 Springvale Rd. Forest Hill 3131
Ph. 88041900
No appointments necessary,
Medicare bulk billing
Ordinace je otevřena 7 dnů v týdnu
Po-Pá 7.00-22.00 So-Ne 8.00-22.00
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Tento rok, bych se rád připojil k poselství a přání
výboru, všem členům: Mnozí lidé mají velmi dobré
návrhy a nebo i plány, na něco užitečného
a prospěšného pro náš spolek a nebo pro jeho členy.
Ale kdo je má uskutečnit? Nenechejte to jenom na
členech výboru!!! Mnohokráte jsou to malé věci, malé
povinnosti, vyžadující jenom trochu času. Někdy jsou to
pouze pomocné ruce. Vše je vítané.
Prosíme, přijďte k nám, a pomozte.
Nemohu vynechat malou, ale velmi důležitou
poznámku. Již několik let většinu pozic ve výboru
zastupují ženy a tímto bych rád vyjádřil – za všechny
členy - vděčnost a obdiv ženám ve výboru, které tak
obětavě a nezišťně pracují ve prospěch Sokola a nás
všech.
Miloslav Hájek

Výzva všem členům i nečlenům
Hledáme pomocníky do baru v Národním domě.
Zájemce o pomoc rádi zacvičíme.
Bližší informace na tel. 0413 852 488

Bohemian Day Spa
Provádíme kosmetiku,
masáže, bahenní zábaly
a parafín,
horké kameny, pedikůru
a manikůru.
274 Inkerman street, St Kilda East 3183
Telefon:- 95278191 nebo 0407887140

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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kteří mají specielní potřeby z důvodu stáří, slabosti
nebo neschopnosti, chudoby nebo socio/ekonomických
okolností.

A ještě o valné hromadě...
Blíží se datum valné hromady 2008. Řekl jsem si, že by
nebylo špatné se podívat na několik předmětů, které se
rok co rok přemílají při této příležitosti.
Začněme
se
„
SOKOL
MELBOURNE
INCORPORATED „. V září 1994 se Sokol stal
INCORPORATED ASSOCIATION. Hlavní důvod pro tu
změnu byl finanční, neboli neplatit daně. (Ale změna
má i další výhody). To vše bylo plně prodebatováno na
zvláštní valné hromadě svoláné pro tento účel. V tu
dobu probíhala i obsáhlá debata o titulu našeho spolku,
a titul SOKOL MELBOURNE INCORPORATED byl
demokraticky zvolen. Slovo SOKOL bylo zachováno
protože má pro naší komunitu smysl jednoty a národní
hrdosti.
Avšak přechod na Incorporated Association má též
určité nevýhody. Každá Associace podléha pod
ASSOCIATION INCORPORATION ACT 1981 a je
vázaná množstvím nařízení, jako jsou pravidla, neboli
stanovy. ASSOCIATION ACT dává dvě možnosti:
První je příjmutí tak zvaných „ MODEL RULES“. Druhá
možnost je příprava vlastních pravidel, a tak postupoval
SOKOL. Taková pravidla musí obsahovat 16
předepsaných pravidel, a musí mít vládní schválení.
V případě, že dojde k věci
která není obsažena
v naších pravidlech, pak v této věci, a pouze v této věci
platí MODEL RULES. Ale nejdůležitější je, že naše
rules/pravidla mají přednost před Model Rules!! Toto
mám ověřené písemně e-mailem, přímo od Consumer
Affairs Victoria.(12.09.2006).
Účel spolku je podán pod číslem 3, a bod (a) zní:
Podporovat, poskytnout a realizovat činnosti, výhody
a projekty ve prospěch a blaho české/slovenské
komunity v Austrálii, a to zvláště ve Victorii
a v Melbourne metropolitním území, včetně členům,

Rozpuštění je projednáno pod číslem 38. Podstata
bodů (a) a (b) je:
Spolek může být rozpuštěn pouze valnou hromadou,
nebo zvláštní valnou hromadou, a pouze hlasy ¾
většiny přítomných finančních členů nebo jejich
proxies.
Zbytek majetku, po zaplacení všech dluhů bude
převeden na jinou instituci nebo organizaci, která má
přibližně stejné zájmy jako Sokol Melbourne Inc.,
a která má ve svých stanovách paragraf který zakazuje
předání majetku svým členům!!
( neboli jinýmy slovy, náš dům a majetek se nemůže
nikdy dostat do privátních rukou, a žádný jedinec
nemůže dosáhnout zisk.)
Členství je podrobně projednáno pod paragrafem 5.
Pro tento účel jsou důležité body (1b, a 5):
(1b) .....pod tou podmínkou, že on/ona budou vždy mít
zájem na prospěchu Sokola Melbourne Inc.,a že tento
zájem nebude nikdy na úkor vlastních zájmů, a že bude
vždy vázán/vázaná cílům a účelům spolku.
(5)
...výbor rozhodne zdali má příjmout, nebo
odmítnout přihlášku jakmile obdrží tuto přihlášku od
jednatele/jednatelky. V případě, že výbor tak neučiní
během tří měsíců, tak se žadatel stane členem
automaticky.
Hlasování, volení, proxies atd. Tyto pojmy nám vždy
dělali největší potíže. Ale odpověď je jednoduchá.
Jedná se o mínění slov hlasování a volení. Hlasuje se
o návrzích, reportážích a podobně, a volí se členové
výboru. Tedy dvě různé věci, které jsou zahrnuté ve
dvou různých skupinách bodů stanov.
Hlasování
Průběh valných hromad a mimořádných valných
hromad je popsán několika body (10 až 20).
Tyto body kryjí kdo může hlasovat, jak se hlasuje, dává
možnost tajnému hlasovaní v případě že o to žádájí
alespoň tři členové. Dává též možnost hlasování
pomoci proxies, a zmiňuje se o formátu proxies pro
tento účel. (Tento formát se absolutně nehodí pro volbu
výboru).

Remoska +
Velká kuchařka “ Vaření po celý rok“
Vše za $140
Tel. 9432 8246

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.

Volení, volba.
Volba výboru je hlavně krytá bodem 24.
Ten vysvětluje kdo může být zvolen, a na
kolik funkcí. Určuje, že v případech kde je
pouze jeden kandidát, je tento zvolen
automaticky, tedy bez volby.
Bod 24 (5) prostě stanovuje:
„Ballot“ pro volbu funkcionářů a obyčejných členů
výboru bude proveden na valné hromadě správným
a běžným způsobem nařízeným výborem.
O proxies není zmínka. „Oxford Dictionary“ a „Webster
Dictionary“ podávájí smysl slova „BALLOT“ jako
process volení, normálně tajný. Pro zajímavost oba
slovníky udávají smysl PROXY jako dokument, který
uděluje právo PROXY, specielně při volbě, a slovo
PROXY jako autoritu daná zástupci nebo náhradníkovi.
Ani jeden z těchto slovníků nestanoví, že držitel
PROXY musí mít instrukce jak má volit.
Změny stanov, dodatky k stanovám
Jsou projednávané pod bodem 40. Stanovy ovšem
mohou být změněné, ale pouze valnou hromadou,
nebo zvláštní valnou hromadou, a to ¾ většinou
přítomných členů a proxies. Změny ovšem musí mít
schválení vlády.
Vesnička, Domov.
Toto téma má nárok na svůj vlastní článek. Zkrácená
verse zní:
Nápad pro vesničku pochází od Pavla Pospíchala, a to
jíž z počátku 1990 let. Původní sen byl dosti velkolepý,
myslelo se na způsob hostelu, ba i nursing homu.
Po několika schůzích však vyšlo najevo, že naše
poměrně malá komunita by pro takový účel nikdy
neobdržela nutnou vládní podporu. Jediná možnost by
byla něco podobného dnešnímu „Domovu“. KVARTkvěten 2001 nám oznamuje založení „ Sokol Special
Accomodation Fondu“. Tento fond pak převzal project
“Vesnička“. Ze začátku byl problém nalézt vhodnou
budovu. Uvažovalo se i přistavět patro nad Národní
Dům. (Nápad nejen nepraktický, ale administratívně
nemožný). Ale na konec, viz „DOMOV“, to všechno
dopadlo dobře.
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Z oznámení v Kvartu nebylo jasné, že i když titul
obsahuje jmeno SOKOL, Sokol Melbourne Inc. neměl,
a nemá nic společného s tímto fondem. Podrobnosti
o sestavě tohoto fondu jsou plně popsány
v rozhovoru
A.Nebeského s Milanem Kantorem
v Kvartu v září 2005. Abych ten obraz doplnil, tak se
musím též zmínit, že SMI jeden čas vlastnil dvě akcie,
myslím že dvoudollarové, které byly předepsané
zákonem, ty už byly též zlikvidované. Tedy ještě
jednou, SMI nemá, a nikdy neměl nic společného
se Sokol Special Accomodation Fondem/Vesničkou/
Domovem.
Doufám že předešlé vysvětlí několik bodů které se
stále objevují na valné hromadě.
Fred Rosenfeld.

Hledáme redaktora,
grafika i přispěvovatele
časopisu Kvart.
Vy, kteří byste nám mohli pomoci, ozvěte se
starostce Markétě nebo na adresu redakce Kvartu:
kvart@sokolmelbourne.com.au.
Předem všem ochotným děkujeme
a na spolupráci se těšíme.

Bohemia Cakes - A Taste of Europe
342 Highett Road Highett Tel.:9553 6775

Vyučujeme hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.
Používáme moderní australské a americké školy.
Metodika vychází z postupů užívaných na nejlepších
hudebních školách v Praze.
Podle vašeho přání připravíme žáky na zkoušky A.M.E.B.
Můžeme také hrát české písně a skladby.

Navštivte naši cukrárnu v Highett.
Vyrábíme vysoce kvalitní pečivo, zákusky a páje.
Příjemná obsluha a výborná káva nezklamou Vaše
očekávání. Používáme jen nejlepší suroviny.
Nepoužíváme ve výrobě žádná umělá barviva
ani polotovary.
Otevřeno od úterý do neděle 8am - 5.30pm
Na Vaši návštěvu se těší Milan, Martin, Howard,
Katka, Hanka, Mirka a Sabrina.

Marie Baumová,
S tímto vystřiženým kupónem dostanete 10% slevu.
Platí do 1.září 2008

Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
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Tel: 02 9371 8877, Fax: 02 9371 9635

Svatopluk nebo
Praotec?
Není pochyb, že naše děti a vnukové
mají zájem o českou řeč i dějiny.
Ale v rodině slyšeli jen tykání, takže se vám může stát,
že mladý lékárník, který by mohl být vaším vnukem,
vám mile poradí: ”Tu tabletu musíš mít jednu každý
den”, a pak se omlouvá, že neumí vykat. Anebo jiný
muž, který vystudoval na zdejších školách, vás chce
ujistit, že si ještě pamatuje dějiny, a prohlásí,
že “Svatopluk Čech stood on the mountain Říp.” Čili,
je zapotřebí utlumit smích abychom nezranili jejich city,
a v tom případě začít vysvětlovat, že někdy v druhé půli
5.století stanul na hoře Říp Praotec Čech (v angličtine
by se snad dalo říct Great Father Čech), aby se rozhlédl
a ujistil, že krajina je vhodná k osídlení jeho družinou.
Že ale jeho mladší bratr Lech se rozhodl pokračovat
se svou družinou více na sever. Slíbil, že po prvním dnu
putování si večer udělají veliký oheň, jehož kouř bude
znamením Čechovi a jeho družině, že jsou v pořádku
a že nebyli nikým napadeni. Dodnes je na tom místě
městečko zvané Kouřím. Druhý den putovali dále.
Tak vznikly základy českého a polského národa.
Pak že je v dějinách velkomoravský kníže Svatopluk,
panující ve velmi pohnutých dobách od r. 870 do r. 894,
za jehož panování přišli do říse Velkomoravské Cyril
a Metoděj vyučovat křestanství; a že Cyril krátce před
příchodem vytvořil novou abecedu, tzv. cyriliku,
vhodnou pro slovanské řeči.
A nakonec že máme našeho výborného spisovatele
a básníka Svatopluka Čecha, který se narodil v r.1846
a zemřel právě před sto lety v r.1908. Byl tvůrcem klidné
epické věty básnické, a podobně jako Jaroslav Vrchlický
obohatil i on naší básnickou mluvu. Původně vystudoval
práva a pracoval v advokatní kanceláři, ale záhy tuto
kariéru opustil a věnoval se zcela literatuře. Prošel jižní
Čechy, procestoval Moravu, cestoval na Kavkaz,
do Německa, Francie a Dánska. Se svým bratrem
založil měsíčník “Květy”; též redigoval “Světozor”
a “Lumír”. Měl výborné chování, byl charakterní
i skromný a nikomu neublížil. Ženské postavy ve svých
dílech idealizoval.

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES

OPRAVY A PRODEJ
Ledniček, praček, sušiček, myček
nádobí, průmyslových a domácích
spotřebičů.

IVO NOVAK
8 Webster St., Dandenong
Tel: 9791 9994
MOBILE: 0407 369 211

Jeho romantický epos “Dagmar” oslavuje Markétu,
dceru krále Přemysla Otakara I., provdanou ve 13.století
za dánského krále Valdemara. Nezapomenutelné jsou
jeho broučkiády: “Výlet páně Broučkův do měsíce”,
“Pravý výlet pana Broučka do měsíce”, a “Nový
epochální výlet pana Broučka, tentokráte do patnáctého
století”. Z advokátního prostředí vznikl “Jestřáb contra
Hrdlička”. Zajímavé jsou alegorické básně “Evropa”
a “Slavie”, jakož i další básně “Žižka”, “Lešetínský kovář”
a mnoho jiných.
Mnozí jsme se učili nazpamět následující začátek úvodu
k jeho dílu “Ve stínu lípy”, kde ožívá český venkov
v několika životních scénách:
Jak vlny osením, po tobě hrají
mé vzpomínky a touhy, rodný kraji!
Když za večera v dusných města zdích
kol čela starostí se věsí příze,
jak často náhle písmeny v mé knize
se měnívají v roje kvítků tvých!
Jak často v podušku když sirou klesá
pod nízký strop má hlava zemdlená,
mně zdává se, že větev zelená
zas nade mnou se sklání tvého lesa,
že nade mnou zas jeho hudba dumná
svůj vede nápěv – mlkne – z vršků dálných
blíž opět šumí, vod jak příboj valných tajemná hvozdu báje nevýzkumná.
I snívám, zkolébán tím písně vděkem,
jak druhdy pod břízami, v měchu měkkém.
Doufám, že tím jsou našim mladým objasněny ve zkratce
tyto tři osobnosti.
Alena Wostra
(B.A.Melb., T.S.T.C.)

Svatopluk Čech

Advokátní
kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 3000
Fax 03 9629 1311
Tel: 03 9629 6196

Kníže Svatopluk

COOL ZONE
REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce,
prodej chladících
zařízení
Petr V. Kubásek,
Tel: 9587 1488
Fax: 9587 3754

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou zváni

Ze zpráv ČTK
jsme pro vás vybrali:
V Torontu zemřel podnikatel Tomáš Baťa
V Torontu v pondělí odpoledne zemřel
třiadevadesátiletý Tomáš Baťa mladší. Bylo to náhlé
a neočekávané úmrtí, řekl ČTK ředitel zlínské Nadace
Tomáše Bati Pavel Velev. Česko-kanadský podnikatel
byl pokračovatelem svého otce Tomáše Bati ve vedení
mezinárodního obuvnického gigantu, firmy Baťa.
Baťa zemřel ve 13:40 středoevropského letního času.
"Odešel uprostřed práce a nových plánů v klidu a míru
obklopen svými nejbližšími," uvedl v tiskové zprávě
nadace Velev. Samotná rodina se ke skonu Tomáše
Bati juniora nevyjádřila, prý tak učiní v úterý. Pohřeb se
uskuteční v pátek v Torontu, řekl ČTK Baťův mediální
zástupce Jindřich Lacko.
Prezident Václav Klaus v tiskové zprávě uvedl,
že informace o Baťově úmrtí ho zarmoutila. "Odešla
jedna ze skutečně velkých osobností naší současnosti,
člověk, který se přes nepřízeň osudu ve své vlasti
dokázal prosadit ve světě a stal se pro nás symbolem
podnikatelského úspěchu," sdělil Klaus.
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"Pro mě byl příkladem velkého českého podnikatele,
i když působil převážně v Kanadě a firma Baťa je dnes už
globální společnost, uvedl k Baťově úmrtí premiér Mirek
Topolánek. Připomněl, že podnikateli nechyběly odvaha
a invence, které jsou důležité v podnikání. "Jeho úspěch
byl velkým vzorem pro celé řady podnikatelů. Velmi si
přeji, aby byl inspirací i pro budoucí generace," uvedl.

Generální konzulát České republiky
se snaží nalézt paní Annu Moldovan (Anna Moldová,
žena Alexe Moldovana), datum narození
17. Července 1945. Její poslední známá adresa byla
6 Coolavin Road, Noble Park. Pokud byste znali
současné místo pobytu Anny Moldovan a nebo měli
jakékoliv s tímto spojené informace, prosím
kontaktujte
Consulate General of Czech Republic,
Level 11, 500 Collins Street
Melbourne, 3000
Tel: 03 9629 6196,
Fax: 03 9629 1311

Oznámení o bohoslužbách 2008
na Šumavě
Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,
tj. 2.listopadu, 7.prosince,[
od 11.00 hodin
v říjnu se mše nekoná!
Po mši následuje malé občerstvení.
Adresa:
Locks Way, Belgrave South (MEL 84:J),
tel.:9754 5159
Všichni jste vítáni!

Česká školička pro děti
Probíhá každou sobotu od 16.00 hodin
v St. Matthew’s Church, Cheltenham
(na rohu Park Rd. & Nepean Hwy.)
Je určena dětem od 5-10 let bez znalosti
i se znalostí češtiny.
Cena $5/dítě.
Vyučuje Vlasta Šustková (mob. 0408 088 167)
a Lada Mořická (mob. 0434 907 594)

MILOSLAV PETRÁK
dlouholetý člen Sokola,
skonal po dlouhé nemoci, dne 18.srpna 2008,
ve svém nedožitém 81.roce svého života.
S bolestí a smutkem,
Petr a Jenny, John a Vlasta, Justin, Mark a Nicole,
a Vlasta Baboučková, sestra.
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

Môj deň strávený pri mori
Vlado Kadnar
Nakoľko ma už prestalo baviť stavať na pláži
hrady z piesku, pretože dievčatá môjho
ročníka boli doma a ležali pri svojích dýchacích
kyslíkových prístrojoch a rozhodne neboli na pláži,
rozhodol som sa, že začnem trochu športovať.
Prispelo k tomu trošku aj to, že piesok už nie je to, čo
býval a tiež, že už v mojom veku, slabých sedemdesiat,
si už musím pohnúť kostrou ak nechcem ostať na ocot.
Ako som si všimol, svet dobývajú svalovci, športovci.
Teda ten svet, kde sa pohybujú ženy.
Tak som si povedal, že predtým než si kúpim
plachetnicu a vydám sa na ročnú túru okolo nášho
pobrežia v Seaforde, ktoré je dlhé dobrých desať
kilometrov, pôjdem si požičať v našej zátoke člnok .
To aby som si to skúsil a zároveň vytrel zrak miestnym
playbojom, ktorý si myslia, že život po dvadsiatke končí.
Požičal som si rybárský čln. Inakší v našom kraji nebolo
možné pozhánať. Bol trochu dlhší, síce len takých
slabých sedem metrov, ale zato vysoký. Trochu to trvalo,
kým mi asi sto ludí z pláže pomohlo vytlačiť čln na vodu.
Keď som konečne našiel veslá, ktoré boli pod sedadlom,
ubehla daľšia hodinka z môjho času, na zapožicanie
lode.
Po západe slnka som už bol na mori, ale z mojich piatich
hodín, ktoré som si zaplatil, ostalo slabých desať minút
do vrátenia loďky.
Nuž čo, trochu si to predlžím, povedal som si v duchu
a prepočítal si moju pôžicku na tento účel. Veslovanie mi
síce trvalo trochu dlhšie, lebo samému sa ťažko vesluje.
Hlavne keď je loď široká a vysoká. Hodil som do vody
kotvu, ale po chvíli som zacítil, ako sa tam dolu o niečo
zachytila.
Už len to mi chýbalo.
Pomaly sa stmievalo. A to som si ešte ráno privstal!
Naštastie sa okolo vracala akási loď s rybármi a tak som
ich poprosil, či by nemohli oznámiť moju situáciu
majiteľovi.
Mohli. Po slabej hodinke som zazrel majiteľa,
ako vesluje na inom člne ku mne.
Potešil som sa. Trochu ma miatlo, prečo vyzerá, taký
strašne nahnevaný. To jediné som nevedel pochopiť.
Ked sa priblížil k môjmu člnu, bol už taký nahnevaný,

že sa až čln triasol a takmer sa prevrátil.
Najprv dobrú hodinu mykal s mojím lanom od kotvy,
aby ju mohol nakoniec odrezať. Potom začal na mňa
revať, že to niekto musí zaplatiť.
Teda tú kotvu.
Ale kto? Naokolo nebol nikto, koho by sa to mohlo
týkať! Skoro padol od úžasu do mora aj on. Vraj,
od mojej drzosti.
Prečo? To má človek zato, že je slušný?
Keď sa otáčal, tak mi pripomenul, aby som sa veľmi
rýchlo vrátil, lebo tam nechce nocovať, a že by som sa
tiež nemusel doplatiť.
Tak som mu teda nebojácne povedal, že keď je taký
múdry, nech si skúsi tú loďku odveslovať za takú chvíľku
sám.
Opýtal sa ma prečo by mal veslovať, keď má loďka
motor?
Motor? Skoro ma porazilo! A ja som celú tú cestu
vesloval ako blbec?!.
Zdalo sa mi síce, že keď som opúšťal prístav, ľudia na
brehu kričali čosi o motore. Myslel som si, že sa pýtali,
prečo si, nekúpim motor. Ale oni kričali, prečo si
nezapnem motor. A to bol ten rozdiel.
Domov som prišiel tesne pred polnocou, ale zato s
dobrým nápadom. Zajtra je nedeľa, tak pôjdem na pláž a
skúsim to s windsurfingom.
Myslím, že to je tá plachta, pripnutá na dosku. Nuž čo už
môže byt jednoduchšie?
*****
JARNÍ HRÁTKY U POHÁDKY
neboli HRÁTKOBRANÍ
Kdy
v sobotu 25. října ve 14.00 hod.
Kde
na Šumavě, Belgrave (84 J5)
S kým s kamarády starými i novými
a s maminami a táty z Tábora
Vstup
volný - buřty + chléb $ 2.00
V současné době se v Čechách nebrání pořádat různá
BRANÍ - tedy nejen vinobraní, ale i sýrobraní,
kaprobraní, houbobraní atd.
A my budeme mít hrátkobraní, bude k tomu i buřtobraní
a chlebobraní. Soutěží se o nejlepší chleba nebo koláč.
Výherci v soutěži obdrží po jedné láhvi výborného
červeného vína. Od 5 hodin bude opět táborák a
možno zakoupit domácí klobásu s chlebem.
Informace podají Lada a Vlasta
Pavel a Hana Homolkovi

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dům
otevřen. Více než 5000 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!

Umělecké sdružení sedmi muzikantů z
Uherského Hradiště přiveze do Melbourne
nejkrásnější moravské lidové písničky
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Letos opět chystáme letní dětský
tábor na Šumavě pod stany.
Pro děti od 7 do 13 let
a nebo mladší s doprovodem rodičů.

.
Kapelu
tvoří skvělé osobnosti folklorního
života, kteří svůj um sbírali ve známých
hudebních souborech.

V neděli 26. října 2008
ve 14.30 hodin v Národním domě
497 Queensberry St, North Melbourne

Starší táborníci (15 + ) se mohou přihlásit jako
asistenti. Budou-li dobře pomáhat, platí polovic.
Tábor bude od neděle 11. ledna 2 hod. odpoledne
do soboty 17. ledna s úklidem, rovněž tedy do 2 hod.
odpoledne. Poplatek jako vloni $ 220. Ten je včetně
vstupů na bazén a pod. Jen v případě výletu na
Puffing Billy bude příplatek $ 10. Rodiče, kteří
zůstávají na táboře jako vedoucí, mají pro své děti
slevu.
Přihlášky se budou rozdávat na jarních hrátkách na
Šumavě 25. října. Jinak informace podá Vlasta
tel. 9551 0279 nebo 0408 088 167.

Wholistic ATTITUDE
OSTEOPATHY MASSAGE
& REVIVAL
TREATING:
NECK AND BACK PAINS, SCIATICA, HEADACHES
MUSCULAR STRAINS / JOINT SPRAINS
STIFFNESS,ARTHRITIS / JOINT PAIN
PREGNANCY STRAINS, POSTURAL CORRECTION
BABY MASSAGE CLASSES FOR PARENTS
REMEDIAL AND RELAXATION MASSAGE
AROMATHERAPY MASSAGE
HOT STONES MASSAGE

Vstupné $18.00,
rezervace vstupenek na tel. 0413 852 488

RUSSIAN AND HEBREW SPEAKING
M: 0411 749 306

PH: 9527 6806

ACCEPTING ALL PRIVATE HEALTH INSURANCES
WORKCOVER TAC MEDICARE (CONDITIONS APPLY

Receive 10% off
your consultation upon presentation of this advert

VÁŽENÍ ČTENÁŘI KVARTU
Laskavě odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem :
ŠEK MUSÍ BÝT ADRESOVÁN NA: SOKOL MELBOURNE INC.
Sokolský list: $........................
Národní dům: $........................
Členské příspěvky: $.....................
Změna adresy: Opravte prosím adresu na zadní straně

PROGRAM NA MĚSÍC ŘÍJEN 2008
Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au
OBĚDY

KAŽDÉ
ÚTERÝ

Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

KAŽDÉ
ÚTERÝ

SWING PATROL – LEKCE SWINGU

KAŽDÁ
STŘEDA

LEKCE BRAZILSKÉHO BUBNOVÁNÍ

Lekce od 18.30

Tancování od 21.30

Cena $15

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti

Čt, Pá & So
2., 3. & 4. října

Rowan Vince

Rezervace tel. 9660 9666

Cena $15/$20

Nedělní odpoledne Francouzské hudby
Ivana Tomášková & Katherine Day
Večeře od 18.00 hod

Neděle
12. října

Lekce od 17.30 hod.

Cena $20

Den otevřených dveří
Argentýnské Tango
Cena $10

Valná Hromada SMI

Sobota
25. října

Sorelli - Frock

Neděle
26. října

Sudovjan - Moravská cimbálová muzika

Rezervace tel. 0425 835 705

Rezervace tel. 0413 852 488

18:30
19:00

20:00
14:30
17:00

Promítání filmu podle zájmu
Tancování od 19.00hod

12:00

12:00

Melbourne Fringe Festival

Pátek
10. října

Neděle
19. října

Cena $10

Informace Carlos tel. 0402 322 301

KAŽDÝ
ČTVRTEK

Neděle
5. října

Cena $15

17:30
13:30

Cena $18/$20

Cena $18

20:30
14:30
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