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Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk (7. března 1850, Hodonín – 14. září 1937, Lány),
první československý prezident, český vědec, filozof, pedagog, politik a žurnalista.
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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Ze stolu výboru
Na svém prvním zasedání v prosinci 2011 se výbor
rozhodl prozkoumat možné cesty do budoucnosti.
Bez nové strategie je pravděpodobné, že SMI narazí
na finanční problémy v blízké budoucnosti. Výbor
připravuje diskusní dokument obsahující podkladové
materiály k diskusi se členy, ve kterém vyzývá
k připomínkám. Všechna doporučení a připomínky
budou vyhodnoceny a zpracovány ve zprávě, která
bude uveřejněna v druhé polovině roku 2012.
Diskusní dokument bude zaslán všem členům a bude
také k dispozici na webových stránkách SMI. Vaše
komentáře a případné další návrhy prosím zašlete
na adresu:
GPO Box 2863, Melbourne, VIC 3001 nebo
alexdobes@gmail.com

Pokud potřebujete kontaktovat některého z členů
výboru emailem nebo telefonicky, informace naleznete
v tabulce. Všimněte si prosím, že telefonní čísla mají
uvedenou vymezenou dobu, kdy je možné jednotlivé
členy výboru kontaktovat. Rádi bychom Vám
připomněli, že všechny pozice ve výboru jsou
neplacené, členové je vykonávají jako dobrovolníci,
poté co skončí svou práci v zaměstnání. Proto Vás
žádáme o respektování časového vymezení
u telefonních čísel. Děkujeme za pochopení.
Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš
Narodní dům a na Kvart:
Mr & Mrs Cerny, W.A. Grossman, V. Haninger,
Mr & Mrs Horak, M. Kopečková, L. Kurz, R. Osičková.
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací,
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!
Výbor Sokola Melbourne Inc.

Specials do Prahy a Vídně
Letenky a zájezdy do celého světa
Emirates letí přímo do Prahy

Kurzy češtiny v roce 2012
Začátečníci: každé pondělí od 19 hod.
Pokročilí: každé úterý od 19 hod.
Děti: každou druhou sobotu od 10 hod.

Volejte Evu Jančík
488 Centre Rd, Bentleigh 3204
Tel: 03 9563 9122
Mob. 0413 499 321
Email:- eva@bentleigh.net

Sokol - 497 Queensberry St, North Melb.
Vyučuje: Zuzana Vasitch
Telefon: 0413 032 366
Email: zual@optusnet.com.au

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
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Večer s Lenkou Filipovou
Stále mladistvá a svým úsměvem a pocitovým zpěvem
stále zamilovaná do své kytary a písní, hlavně těch od
Zdeňka Rytíře, jak sama přiznala. Byla nám tak
blízko,“nedělil nás ani krok“ ani pódium. Ve své bílé
elegantní košili a džínách, byla tak přirozená a zářila
pozitivní energií. Nenechala se rozladit ani technickými
problémy s ozvučením. Byla prostě skvělá....a to hned
dvakrát. Nemyslím tím dvě kytary, které si s sebou
přivezla. Představila nám Lenku Filipovou mladší, svou
18ti letou dceru. Ta ji doprovázela hrou na klávesy
a zpěvem a také nám zazpívala sólo, svou píseň
s anglickým textem, kterou sama složila.
Každý si přišel na své, Lenka zpívala nejenom česky,
ale i anglicky, latinsky, galsky a francouzsky. Repertoár
byl bohatý – od známých hitovek, přes lidovky, hru na
klasickou kytaru, ukázky z CD Concertino až po nové
skladby, které hraje doma s akustickým triem (kytara
a irská harfa). Tak jako Lenka vystupovala v Národním
domě doprovázena svým „neviditelným triem“, i my
jsme si odnesli z koncertu nezapomenutelný zážitek
a jako vzpomínku „neviditelnou Lenku Filipovou“ – její
hudbu na CD s osobním věnováním. Téměř jako by se
ten večer prodávalo štěstí.
Zuzana Vasitch

VELIKONOCE 2012 na Šumavě
8.dubna - BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Velikonoční oběd se podává od 12 hodin.
Šumavské koláče a káva po celé odpoledne.
Těšíme se na Vás na Šumavě.
Adresa:
Locks Way,
Belgrave South
Telefon: 9754 5159

Historie exilu v Melbourne
Základní údaje a data z historie exilu v Melbourne
může zájemce najít na blogu:
http://historickecrty.blogspot.com/
Blog obsahuje historické črty o Hlasu domova, České
škole, Sokolu v Melbourne a Letovisku Šumava a je
průběžně doplňován.

DOMOV
507- 509 Queensberry Street, North Melbourne
Domov je 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,
jen pár kroků od Errol Street,kde jsou obchody,
banky a tramvajová zastávka.
Victoria Market jen tři stanice tramvají!
Cítíte-li se osamĕlým nebo osamĕlá,
uvažte naprostou zmĕnu.
Nabízí se vám možnost trvalého pobytu v krásném
prostředí Domova a získání přátelství vašich
českých sousedů.
Bližší informace rád poskytne
Eda Zlatý (tel: 9502 0880),
paní Růžena Bernášková (tel: 9645 8979)
nebo se s důvěrou obraťte na
Generální konzulát ČR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,
Telefon: 03 9629 6196

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

Pro děti a rodiče
Písmenko – Jan Čarek
Napiš jedno znaménko,
napiš jedno písmenko,
napiš je na bílý list,
kdo je pozná, umí číst.
Všechnu krásu myšlenek,
složíš zase z písmenek,
bez písmenek, bez číslic
nedokáže nikdo nic.
(z knihy O velikých maličkostech)

Česká škola Melbourne
(Sobotní zpívání pro děti)
Žijete v Melbourne a ještě jste nenavštívili zdejší
českou školu pro děti v Národním domě? Snažíte se
naučit děti česky a nebo obohatit jejich slovní zásobu?
Ve školním roce 2012 máme registrovaných 24 dětí
a všichni jsou vítáni se připojit. Škola je každou druhou
sobotu od 10 hodin, tento měsíc se sejdeme 3. a 17.
března.

v naší škole věříme, že jedním z nejúčinnějších a
nejzábavnějších způsobů, kterým lze zprostředkovat
rozvoj schopností dítěte je hudba a rytmus. Když děti
doprovázejí písničky a říkanky hraním byť i jen na
primitivní hudební nástroje, učí se rytmu řeči, tomu,
co je pomalé a co rychlé, rozdílu mezi tím, co je nahlas
a co potichu, a také se učí počkat, až přijde správný
okamžik, nebo zdůraznit nějaké slovo. Slova také
vytleskáváme po slabikách, učíme se básničky
a říkanky, podporujeme děti, aby samy vymýšlely rýmy.
Některé rýmy smysl dávají a jiné ne, ale důležitý je
rytmus a rým samotný. Děti tato zábavná aktivita baví
a v budoucnu jim pomůže slova správně napsat
a dobře číst.
Nebojte se mluvit na děti pouze česky. Rozumí Vám
více než si myslíte a více než jsou samy schopny
aktivně používat. Vědci se snažili vyčíslit, jak velkou
úlohu hrají jednotlivé prvky komunikace – více než 50%
sdělení je dáno řečí těla, přes 30% tónem hlasu
a méně než 10% použitými výrazy. A proto
nezapomeňte na gesta, pohledy, intonaci a rytmus.
Zuzana Vasitch
(informace o české škole pro děti i dospělé:
zual@optusnet.com.au)

Cílem naší školy je výuka směřována na rozvoj řeči,
zachování českých kořenů, tradic a zvyků.
Výuka probíhá hravou formou, snažíme se o vytváření
podnětů, které v dětech dokážou vzbudit nadšení.
Důraz je kladen na správnou výslovnost a obohacování
slovní zásoby a to také českou písničkou. Výborně se
nám osvědčila interakční metoda, kdy ke každé
písničce máme specifickou aktivitu. Děti si tak slovní
zásobu oživují a utužují melodií písně a danou
aktivitou. Nová slova a slovní spojení si touto formou
zapamatují navždy.
Už více než před dvěma tisíci lety řekl Platon: “Hudba
je nejmocnějším vzdělávacím nástrojem.” – Také

Děti se připravují na vystoupení na Vodafestu

Vyučujeme hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.

Playgroup pro česky mluvící rodiče a jejich děti
Scházíme se každý pátek ráno od 10 do 12 hod.
v Alma Road Community Centre, 200 Alma Rd.,
East St Kilda.

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.

Prijďte se i vy podívat mezi nás. Všichni jsou vítáni.
Kontakt: : Martina Smith 0423 678 491
nebo martina.smith@iinet.net.au

Marie Baumová,
tel: 9764 3342

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
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Karneval pro děti
Sobotního odpoledne 11.února se děti proměnily
ve své oblíbené pohádkové postavičky a nadpřirozené
bytosti a ve svých maskách se přenesly do doby
masopustu, doby velkého veselí a rozpustilých zábav.
Karneval, který v Sokole pořádala Asociace Slováků
ve Viktorii, tak spojil nejmladší generaci slovenských
a českých dětí ve společném rejdění masek a tanci.
Nechyběly hry, tombola ani výborné domácí koblížky.

SETKÁNÍ TÁBORNÍKŮ
a POBYT
pod stany na Šumavě v Belgrave
ve dnech 10. a 11.března 2012.
Sejdeme se noví i bývalí táborníci a hosté ve
14 hodin nebo později ke hrám a opékání
buřtů. Klobásy s houskou a pitím k dostání.
Budeme se těšit na společné setkání ke konci
léta v prostoru naší krásné Šumavy.
Volejte Šumavu 03-9754 5159
nebo Vlastu 03-9551 0279.

ČEŠTINA PRO DĚTI
INTERAKČNÍ METODOU
opět v Národním domě
každou druhou sobotu od 10 hod.
3. a 17. března 2012
zpívání, říkadla, hry, tanec
vhodné pro děti již od 6 měsíců
školní výuka od 5 let
znalost češtiny není podmínkou
info: Zuzana Vasitch,
tel. 0413 032 366
zual@optusnet.com.au

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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Ze zpráv ČTK

Se stavem demokracie v České republice
je spokojena jen zhruba čtvrtina obyvatel, nejméně
v dosavadní historii státu. Vyplývá to z průzkumu
Střediska empirických výzkumů (STEM) z prosince
loňského roku, jehož výsledky má ČTK k dispozici.
Ještě o rok dříve přitom bylo s fungováním demokracie
v ČR spokojeno 38 procent lidí.
Více než tři čtvrtiny lidí si navíc myslí, že se úroveň
české demokracie nedá srovnávat se situací
v západoevropských zemích. Výsledek z prosince tak
v této otázce znamená propad na úroveň prvních tří let
tohoto století, ačkoli před rokem věřilo ještě 35 procent
obyvatel ČR, že se situace v Česku a v západní Evropě
neliší.
Velmi nízká je nyní rovněž důvěra Čechů ve vedoucí
představitele státu. Ale podle účastníků průzkumu má
na současné situaci podíl celá společnost. Tři čtvrtiny
lidí totiž míní, že demokratické principy nedokáže
dostatečně uplatňovat ani veřejnost v běžném životě.
Průzkum provedla společnost STEM na
reprezentativním souboru obyvatel České republiky
starších 18 let ve dnech 1. až 9. prosince 2011.
Zúčastnilo se ho přes 1200 lidí.
Dvě třetiny lidí si přejí v Česku vládu pevné ruky.
Sedmašedesát procent občanů je přesvědčeno, že by
Česku prospělo, kdyby v něm vládla "pevná ruka"
a někdo jasně určil, co se má dělat. Jen o něco méně
Čechů, a to 54 procent, se považuje za zastánce
radikálních stanovisek a rázných řešení v politice.
Vyplynulo to z průzkumu agentury STEM z loňského
prosince, jehož výsledky má ČTK k dispozici.
V porovnání s předchozími průzkumy se výsledky
téměř nezměnily.

"Bylo by dobře, aby někdo určil, co se tady má dělat",
si častěji myslí stoupenci KSČM, starší lidé a lidé
s nižším vzděláním. Naopak nejméně často si to myslí
voliči TOP 09. Po potřebě pevné ruky volají
i nerozhodnutí voliči. Je mezi nimi sice méně příznivců
rázných řešení, ale po pevné ruce volají téměř stejně
často jako v celé populaci, doplnil STEM.
Průzkum se uskutečnil ve dnech 1. až 9. prosince
a zúčastnilo se ho 1227 respondentů starších 18 let.
3. ledna v kanadském Torontu zemřel
ve věku 87 let český spisovatel a exilový nakladatel
Josef Škvorecký. "Umřel dneska v noci, ve tři ráno,"
řekla ČTK jeho manželka Zdena Salivarová bez dalších
podrobností. Podle kanadského serveru The Globe and
Mail Škvorecký brzy ráno místního času podlehl
rakovině v torontské nemocnici Princess Margaret
Hospital.
Známý český spisovatel odešel do Kanady po potlačení
pražského jara 1968, a to na začátku roku 1969.
V Torontu spolu se svou manželkou, spisovatelkou
a herečkou Zdenou Salivarovou založil o dva roky
později nakladatelství Sixty-Eight Publishers, ve kterém
vydávali díla autorů, kteří nemohli v komunistickém
Československu publikovat.
Náchodský rodák, který patřil k nejznámějším českým
spisovatelům v zahraničí, publikoval také řadu vlastních
děl, z nichž mezi nejoblíbenější patří román Zbabělci,
novela Legenda Emöke, román Tankový prapor,
Prima sezóna nebo Příběh inženýra lidských duší.
Škvoreckého ocenili zástupci spisovatelské obce
i politici. "Zůstává za ním jeho neuvěřitelné dílo
spisovatelské
i vydavatelské a myslím, že starost, jakou věnoval
české literatuře v tuzemsku i v exilu, ocení až příští
generace," uvedl písničkář, spisovatel a předseda
Českého centra PEN klubu Jiří Dědeček. Premiér Petr
Nečas řekl, že se Škvoreckým odchází po Arnoštu
Lustigovi, Jiřím Grušovi, Ivanu Jirousovi a Václavu
Havlovi během jednoho roku další výrazná osobnost
české literatury.

***

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

Školní oznámení
začínáme opět české vyučování, dříve to byla
Školička, ale nyní Česká školní dílna pro děti.
Máme tradici již od roku 1980. Pokračujeme opět
v hale kostela St. Mathew v Cheltenham, na rohu
Park Road a Nepean Hwy. Čteme, píšeme, stavíme,
kreslíme, cvičíme. Škola je každou druhou sobotu
odpoledne od 14.00 do 15.30 hodin
pro děti od 4 do 12 let.
Vede ji pí. učitelka Vlasta Šustková.
Datumy na první pololetí:
3.3.--17.3.--31.3.--14.4.--28.4.--12.5.--26.5.--a--9.6.
Vyučování v druhém pololetí začne18.8.
Rozvrh bude včas uveřejněn.
Pro veškeré další informace volejte 0408 088 167.

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

Opticians & Optometrists
Slevy pro krajany
L & G Pergl
63 Pelham Street
Carlton 3053
Ph: 9663 6242

Mob: 0417 382 147
Fax: 9663 6842
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OZNÁMENÍ o VYUČOVÁNÍ
ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ
Začínáme opět další ročník výuky
v prostorách VISION AUSTRALIA 454 Glenferry Rd., Kooyong
v pondělí 5.března v 18.30 hod. do 20 hodin.
Vhodné pro mírně a středně pokročilé.
Přineste si bývalé učebnice a slohy s kopiemi.
Noví studenti dostanou materiály.
Pro informace volejte na číslo 0408 088 167.

Konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
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PO Box 132, Vaucluse NSW 2030 Tel: 02 9581 0111, Fax: 02 9371 9635

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

Advokátní kancelář

COOL ZONE

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

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

Úterní obědy od 12:45 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou zváni
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Když se řekne Masaryk...
Každý prezident zanechá národu po sobě nějakou tu
brázdu. Některá je krátká, jiná komunistům přitakává
nebo i krví zbrocená - někdy svou a někdy oběťmi.
Úctyhodná řádka let, brázděná prvním prezidentem
ČSR Tomášem Garriguem Masarykem byla vyjímečná.
Masaryk - filozof a myslitel se cítil povolán pomoci
národu od monarchie ke změně. Ve svých 64 letech
neváhal říci své ženě : Charlotto, jedeme dělat
republiku . Překážky byly, ale nikdo nepopře ten
nádherný vzmach naší země, který vzbudil úctu
a vážnost celého světa pro Slováky a Čechy. Jejich
nadšení, podnikavost a vlastenectví pomohlo
vybudovat první československý stát.

V hlubokém žalu oznamuji,
že dne 27.ledna 2012
ve věku nedožitých 91 let
mě navždy opustila
má milovaná manželka

paní Antonie (Tonuš) Bělská
Přátelé, vzpomínejte se mnou
Stanislav Bělský

Kořenem úspěchu bylo nezištné a filozoficky moudré
vedení státu člověkem, který cenil morální sílu,
duchovní hodnoty, což vštěpoval na všech cestách
svého působení. A tak jako se nezapomíná na zásluhy
knížete sv. Václava, přestože vládnul jen krátce, či na
pedagoga Jana Amose Komenského po téměř 400
letech ani na sílu a odvahu psohlavce Koziny, uctěme
vzpomínkou našeho prvního československého
prezidenta v den jeho narození 7. b ř e z n a .
Patří mu vděk za jeho vysokou snahu s výsledky:
založení, vedení a rozkvět naší první demokratické
republiky. A řekněte o něm, třeba anglicky i svým
dětem, aby i mladší uměli odpovědět správnou znalostí
na otázku: kdo to byl Masaryk.
Poznámka: publikace vydané TGM nebo o něm najdete
v naší knihovně Sokola Melbourne.
V.Šustková
a ještě báseň, vydaná před lety k uctění výročí
Masarykova narození:
Mít rád, znamená pracovat a ctít
tou novou stopou vytrvale jít.
Mít rád, znamená bojovat a ctít
právem a pravdou v boji zvítězit.
Mít rád, znamená pevně stát a ctít
vysoko zvednout svěřený nám štít .

Sunshine
Removals
Profesionální a spolehlivá stěhovací firma
Melbourne a okolí, Viktorie, do Sydney a
Adelaide
Nabízené služby:

přeprava

demotáž a montáž nábytku

balení a rozbalení

krabice a obalový materiál

úklid po stěhování

velké nákladní vozy
pojištění

konkurenční ceny

zaměstnanci s praxí
Stěhování domů a firem zajišťujeme ve Vaší
oblasti již přes 10 let.


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

Mirek tel.: 1300 367 059,
mob.: 0419 873 224
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

Obědy
v Sokole
Úterý 6.3. - Řízek s bramborovým salátem
Úterý 13.3. - Hovězí na houbách, knedlík
Úterý 20.3. - Uzené, knedlík, zelí

Taneční zábava

Úterý 27.3. - Segedínský guláš, knedlík
+ polévka a zákusek s kávou

každé úterý od 12:45 hodin, všichni jsou zváni

k poslechu a tanci hraje

Studio 4
v sobotu 17. března
od 20.00 hod.

Večeře
česká kuchyně
17.3. od 18 hod. $15

Vstupné $10
Večeře od 18. 00 hod
$15
Rezervace míst na
tel.: 5996 9713
nebo mob. 0413 852 488
497 Queensberry Street
North Melbourne

Pavel a Hana Homolkovi
WRECKING MOST POPULAR MODELS OF AUSTRALIAN & JAPANESE CARS

9791 5500



ENGINES



PANELS



MECHNICAL PARTS



FREE FAST DELIVERY



CHECK OUR SERVICE & PRICES



Member of
MELBOURNE HOT LINE

85-87 ORDISH RD, DANDENONG 3175

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!
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PROGRAM NA BŘEZEN 2012

KAŽDÉ ÚTERÝ

KAŽDÝ ČTVRTEK

KAŽDÝ ČTVRTEK

OBĚDY
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

Cena $20

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti
MARIÁŠ

12:00

SWING PATROL – LEKCE SWINGU
Lekce od 18.30

Tancování od 21.30

Neděle
11. března

Argentýnské Tango

Sobota
17. března

Večeře

Sobota
17. března

Taneční zábava - Studio 4

Sobota
24. března

Melsamba - Brazilian Night

Lekce od 17.30 hod.

Tancování od 19.00hod

Rezervace mob. 0413 852 488

Rezervace tel. 9807 2326 nebo 0413 852 488

Cena $10

Cena $10

Cena $15

Cena $10

www.melsamba.com

Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au

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

12:45

18:30

17:30

18:00

20:00

21:00
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