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Národní dům - 497 Queensberry St.,
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051
tel. 03 5996 9713 mob. 0413 852 488
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Alois Nebel
Alois Nebel je český film debutujícího režiséra Tomáše Luňáka, natočený
podle stejnojmenného grafického románu scénáristy Jaroslava Rudiše
a výtvarníka Jaromíra Švejdíka. Pro zachování atmosféry předlohy bylo
využito animační techniky rotoskopie. Filmaři nejprve natočili klasické
scény s herci, tyto scény byly následně políčko po políčku obkresleny.
Titulní roli ztvárnil Miroslav Krobot.
Příběh filmu začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v
Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí Alois Nebel (Miroslav Krobot).
Nebel je tichý samotář, kterého čas od času přepadne podivná mlha.
Nejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothe (Tereza Voříšková), oběť násilného
odsunu Němců po 2. světové válce.
Šedivé dny na nádraží v Bílém Potoce na sklonku socialismu líně plynou,
výhybkář Wachek (Leoš Noha) společně se svým otcem (Alois Švehlík)
kšeftují s důstojníky sovětské armády. Poklidnou atmosféru naruší jednoho dne Němý (Karel
Roden), který překročí hranice se sekyrou v ruce, aby pomstil svoji matku. Halucinace nakonec
Nebela přivedou do blázince a přijde o místo výpravčího.
Vydá se do Prahy hledat jinou práci u dráhy a na Hlavním nádraží najde svou životní lásku,
toaletářku Květu (Marie Ludvíková). Nebel se rozhodne vrátit zpátky do hor, aby se znovu setkal
s Němým a souboj s temnými stíny minulosti dovedl do konce.
Film měl světovou premiéru na festivalu v Benátkách, za Českou republiku byl navržen na Oscara
v kategorii Nejlepší cizojazyčný film. Na Cenách české filmové kritiky 2011 získal cenu za nejlepší
původní hudbu. Nominován byl také v kategoriích nejlepší film, nejlepší režie, nejlepší kamera
a Miroslav Krobot byl nominován na cenu za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. V rámci
cen Český lev 2011 získal cenu za nejlepší hudbu, zvuk a výtvarné řešení. Získal také cenu pro
nejlepší plakát.
ALOIS NEBEL bude promítán v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Melbourne
v pondělí 6. srpna v 18.30 hod. v Greater Union Cinema, Russell St ;
a ve čtvrtek 16. srpna v 13.30 hod. v ACMI Cinemas, Federation Square, Melbourne.
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Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš
Národní dům a na Kvart:

Ze stolu výboru
Oznámení valné hromady Sokola Melbourne Inc.
Valná hromada Sokola Melbourne Inc. se bude konat
v neděli 12.srpna 2012 od 13.00 hodin v Národním
domě – 497 Queensberry St, North Melbourne.
Pozvánky byly zaslány všem členům poštou.
Pokud jste finančními členy a pozvánku jste neobdrželi,
kontaktujte sekretářku Vlastu Šustkovou na
tel. 9551 0279 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.
Proxy formuláře musí být obdrženy sekretářkou SMI
nejpozději do 13.00 hodin 11.srpna 2012.
Dále bychom chtěli upozornit, že valná hromada je
pouze pro současné finanční členy.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Výbor SMI

E. Batty, J. Bernard, V. Frencl, F. Heřman, M. Holub,
M. Klusáček, M. Konvičná, R. Neumann, V. Olšina,
H. Růžic, M. Sádková, M. Schimana, P. & J. Smítka,
B. & L. Šípek, J. Švenger, G. Wilson.
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací,
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!
Výbor Sokola Melbourne Inc.
***
Oznámení – Žalov
ČlenůmSokola
Náš známý člen a bývalý náčelník bratr JAROSLAV
TŮMA nás opustil v březnu tohoto roku po dlouhé
a vleklé nemoci. Vzpomínáme na jeho přátelskou
povahu, cvičební kázeň a správný sokolský vztah
ke všem členům Jednoty. Čest jeho památce.
Poděkování
Paní KALINOVÁ obětovala větší část své knihovny
do naší sokolské sbírky knih. Děkujeme jí za všechny
dychtivé čtenáře, kteří se těší zvláště teď v zimě na
pěkné chvíle s českou knihou.
V.S.
***

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 9879)
nebo se s důvěrou obraťte na
Generální konzulát ČR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,
Telefon: 03 9629 6196

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.

Kurzy češtiny v roce 2012
Pokročilí: každé pondělí od 19 hodin
Začátečníci: každé úterý od 18 hodin

Děti: každou druhou sobotu od 10 hod.
Sokol - 497 Queensberry St, North Melb.
Info: Zuzana Vasitch, tel.: 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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Vepřové Hody
v neděli

19. srpna 2012
od 12.00 hodin

Vepřové, jitrnice, jelita, tlačenka...

i s českým točeným pivem!! !

Svátek otců

Srdečně Vás zveme na slavnostní oběd,
který ocení každý tatínek

Vepřo - knedlo - zelo
(+ polévka a věněčky s kávou)
v neděli 2. září 2012
od 12.00 hodin

REZERVACE NUTNÁ NEJPOZDĚJI
DO 8. SRPNA 2012
na tel.: 0413 852 488 (Markéta)
nebo 0405 331 646 (Martina)
cena $25
Pokud máte zájem koupit si jitrnice nebo jelita
domů, objednejte si je též telefonicky
nejpozději do 8. srpna 2012

TRADIČNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
NA ŠUMAVĚ
Mše Sv. v neděli 30. září ve 14 hodin.
Sloužit bude otec Peter Dikoš.
V 15 hod. bude pokládání věnce u pomníku padlých
a pronásledovaných. Po náboženských oslavách pak
následuje bohatá šumavská tombola
Kroje jsou vítány!
Obědy nebo jen kávu s koláčky podáváme již
od 12 hodin.
Těšíme se na setkání na Šumavě
Lockes Way – Belgrave South (Mel. 84J)
Tel.: 9754 5159

Cena $ 20
Rezervace tel 9807 2326 nebo 0413 852 488
Specials do Prahy a Vídně
Letenky a zájezdy do celého světa
Emirates letí přímo do Prahy

Volejte Evu Jančík
488 Centre Rd, Bentleigh 3204
Tel: 03 9563 9122
Mob. 0413 499 321
Email:- eva@bentleigh.net
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Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
Česká škola Melbourne
za podpory Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a
Ministerstva zahraničních věcí ČR
vás zve na

Den otevřených dveří
a zápis dětí na školní rok 2013
v sobotu 15. září 2012 od 10.00 do 13.00 hodin
v Národním domě - 497 Queesberry St,
North Melbourne
V průběhu dne můžete shlédnout práce našich žáků,
zapojit se do ukázkové hodiny, dozvědět se
podrobnosti o škole, seznámit se učitelkami, které
rády zodpoví vaše dotazy, nebo si jen prohlédnout
naši knihovnu a učebnice, které budou děti používat
v příštím školním roce.

V červenci a v srpnu se starší i mladší děti učily nejen
se svými učitelkami, ale také s hostující paní učitelkou
MŠ z ČR Dagmar Čadovou.

Děti můžete zapsat do jednoho nebo více z našich
interakčních programů:
Sobotní zpívání (1 – 14 let) – za účasti rodičů, možno
navštěvovat nepravidelně.
Předškolní výuka (4 -5 let) – výuka českého jazyka
interaktivní metodou spojená s hudební
výchovou a prvoukou. Podle pracovních sešitů pro
předškoláky v ČR.
Třídu vede Petra Čadová a Renata Hasenkopfová.
Školní výuka (6 – 12 let) – český jazyk a čtení,
prvouka, matematika, hudební výchova.
Učebnice a pracovní sešity pro děti jsou dle osnov
vzdělávacího programu Základní škola v ČR. Třídu
vede zkušená učitelka s mnoholetou praxí Zuzana
Vasitch.
Děti od 6 let je možno také zapsat do programu
intenzivní celodenní výuky, která se koná
jednou za měsíc v neděli.

Společné zpívání za účasti rodičů
– Koulelo se, koulelo, červené jablíčko

Školu mohou navštěvovat i děti s minimální znalostí
češtiny, včetně těch, které se pouze začínají učit. Malé
skupinky nám umožňují individuální přístup.
Podporujeme nejen český jazyk a české tradice a
zvyky, ale i celkový všestranný rozvoj dítěte. Interakční
metodou uplatňujeme pravidlo “škola hrou”.
Přijďte, těšíme se na vás!
Info: Zuzana Vasitch tel. 0413 032 366
Od hraní ke vzdělání s Českou školou Melbourne.

Dramatizace pohádek
– Červené karkulky se chystají na vlky

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
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Poděkování
Kolik let trvá než se země, ve které žijeme, stane
naším domovem? – Rok, dva, tři, deset .....? A jaké
jsou milníky, které k tomu napomáhají? – Rozhodně
jedním z nich je rodina, narození dítěte. Jak se poté
rozhodnout, která země se stane domovem pro vaše
potomky?
Čemu dáme přednost a co oželíme? Budou vaše děti
vyrůstat v Autrálii, jak se říká “u klokanů“, kde si mohou
po celý rok hrát venku a v létě každý den plavat v moři,
kde lidé jsou střídmí a přátelští, multikultirismus a
deverzita jsou přirozeností a nebo budou vyrůstat
v našich rodných Čechách, které nabízí úplně jiná
bohatství? Upřednostníme babičky a dědečky a ostatní
příbuzenstvo, majestátné hrady a okouzlující zámky,
ovoce a zeleninu přímo ze zahrádky a lesa, zimní
radovánky a bílé Vánoce před mořem a nekončícími
plážemi, kempováním v buši, zdejším footy a BBQ
a vším ostatním, co nám Austrálie nabízí?
Co bude našim dětem bližší, naše kořeny a nebo
pro ně rodná Austrálie? Děti jsou velmi přizpůsobivé
a nové přátele si najdou takřka okamžitě a pokud tuto
změnu podstoupí v ranném dětství, asi se jim bude líbit
všude. Na rozdíl od nás dospělých, vidí jen to pozitivní.
Možná nám na poslední otázku budou moct někdy
v budoucnu odpovědět Kasalovi, kteří se právě s tímto
rozhodnutím potýkali a v červenci, po deseti letech
života v Austrálii, se přestěhovali zpět do České
republiky. Jejich dvě děti Vendula (8 let) a Adam (6 let)
si vyzkoušely australské školství a teď si užívají v Brně
letní prázdniny. V září, spolu s ostatními školáky,
nastoupí do české školy. Přejeme jim mnoho nových
kamarádů, hodné paní učitelky a aby se do školy vždy
těšily – to aby se jim lépe vstávalo. Vždyť od září jim
škola začíná už v 8 hodin!
Česká škola Melbourne děkuje Kasalovým za
všechny knihy, hry, časopisy, CD a DVD, které nám
laskavě darovali a přejeme jim, ať se jim v Čechách
líbí a hlavně aby se tam cítili doma. Třeba teď
budou mít domovy dva.

Venda a Adam byli v české
a slovenské komunitě velmi
oblíbeni a vždy se aktivně
zapojovali. Možná si je
pamatujete z vystoupení na
dětské Mikulášské, na
Vodafestu a nebo
z karnevalu jako pilota
a Ned Kelly.

Zuzana Vasitch
za Českou školu a všechny
vaše české a slovenské
přátele v Melbourne

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI
Česká škola Melbourne spolu s paní architektkou
Martinou Červenkovou vyhlašuje výtvarnou soutěž
pro děti o nejzdařilejší KOLÁŽ na téma:
PŘÍRODA KOLEM NÁS. Koláže prosím předejte
paním učitelkám v České škole Melb. nebo zašlete na
adresu Národního domu do 18. srpna 2012. Těšíme
se na tvořivost dětí a proto prosíme rodiče, aby pokud
možno dětem nezasahovali do jejich nápadů a pouze
dětem asistovali v případě nutnosti. Vyhlášení
výsledků soutěže a slavnostní předání cen proběhne
16. září 2012 v Galerii Domov, kde budete moci práce
dětí obdivovat spolu s výstavou obrazů
Martiny Červenkové, nazvanou
“Coulours of Double Heartbeat“.

Česká škola Melbourne zve děti a rodiče
na naši OLYMPIÁDU - Knoflíkiádu 2012.
Nejenom nejlepší sportovci můžou soutěžit o medaile
a ceny, ale i my:
Kdy: v neděli 12. srpna 2012 od 15 do 17 hodin
Kde: Národní dům, 497 Queensberry St, North
Melbourne
Startovné: $5 na dítě (rodiče soutěží zdarma)
Přihlášky: do 8. srpna 2012 email:
zual@optusnet.com.au nebo 0413 032 366
Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

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.

Marie Baumová,
tel: 9764 3342
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00

Národní dům v Melbourne
Údobí budování 2
Historická črta, část 4.
Aleš Nebeský
Pro skupinu zakladatelů bylo zaplacení dluhů
naplněním jejich přání a snu, aby pro budoucí
generace zanechali hmotnou památku jako trvalý
důkaz své exilové existence.
V rozhovoru z roku 1980 J. Petráň říká: “Dům byl
dosud používán nejenom naší sokolskou jednotou,
ale i divadlem, Národním sdružením, Besedou,
Taneční skupinou, Českou školou a členy naší
krajanské menšiny k oslavám svateb, narozenin atd.
V domě samém již pracujeme na zřízení knihovny, pro
kterou se nám sešlo od dárců a jiných zdrojů již 800
svazků. Uvažujeme také o podchycování nově došlých
uprchlíků z Československa. Vzít je do Národního
domu, pobesedovat o jejich novém "domově", poradit,
případně pomoci, jak je možné.” Na to vše bylo ale
potřeba více sil. A těch se nedostávalo.
Zcela samozřejmě, jak snad ani jinak není možné,
ne každý byl spokojen. Ve stejném rozhovoru na kritiku
ze strany Divadla o nedostatečném vybavení
Národního domu pro potřeby divadelníků J. Petráň říká:
“Nu, Národní divadlo to není… před koupí domu jsme
si vyžádali souhlas od představitelů divadla. Také
musím říci, že Národní dům je dnes již sice
ve "fungujícím" stavu, ale rozhodně není hotov ani
podle našich představ.”
Přesto ale podle záznamů Divadlo použilo Národní
dům – nikoliv ke skutečně divadelním představením
(bez jevištního vybavení a šaten to bylo prakticky
neproveditelné) ale více k pořadům “malých forem”.
Jako téměř nepřekonatelný problém se ukázala
neúčast mladých zájemců. Jednalo se nejen
o generační rozdíl mezi „poúnorovými“ a
„posrpnovými“ (který se zakladatelé snažili ne vždy
úspěšně překlenout), ale hlavně o to, že většina
„posrpnových“ měla téměř vrozenou nechuť k účasti
práce ve společenských organizacích. Vedlo to k řadě
nedorozumění.

Jako příklad by mohlo posloužit jednání se skupinou
„Improvizátorů“, kteří odmítali pořádat své literární
večírky v Národním domě. Důvodem byla prý vysoká
cena pronájmu a údajná snaha výboru kontrolovat
obsah. J. Petráň ve svém rozhovoru o průběhu jednání
řekl, že šlo o nedorozumění. Výbor stanovil
odstupňované poplatky za pronájem podle účelu. Bylo
mu řečeno, že jde o soukromou akci, tedy pronájem
za nejvyšší poplatek. Když pak chtěl vědět, oč vlastně
jde, tak mu bylo prý naznačeno, že výboru do toho nic
není. „Byla to otázka čistě informativní, rozhodně výbor
nemá zájem kohokoliv cenzurovat“ v rozhovoru uvedl
J. Petráň.
Mezi pokusy o sblížení generací byla také iniciativa
„posrpnového“ ing. Františka Žižky. Podařilo se mu
svolat setkání v Národním domě. Účast byla kupodivu
vysoká, ale on sám v rozhovoru v Hlasech č. 7 1980
konstatoval, že: “Prostě schůze se nepodařila a minula
se svým hlavním posláním“.
J. Petráň ve svém rozhovoru na schůzi reagoval
podobně: “Já se musím přiznat, že jsem byl trochu
zklamán…potřebujeme a uvítali bychom každou
pomoc. Na schůzi jsme ale nic konkrétního neslyšeli
a nic konkrétního z ní nevyšlo.“
Jako osobní poznámku na okraj chci připojit, že
v každém společenství existují lidí, kteří se bez velkých
řečí připojí k dobrému nápadu a „přiloží ruku k dílu“.
Ti jsou ale v menšině. Část společnosti se pak buďto
připojí a dále se pak rozdělí na lhostejné a na
přihlížející. Z těch posledních se pak rekrutují kritici,
kteří se se založenýma rukama vyžívají v negativních
připomínkách.
V organizacích, kdy se jedná o placené funkcionáře je
ovšem kritika žádoucí a potřebná, ale v dobrovolných
organizacích, kde pracují lidé obětavě a bez jakékoliv
odměny, si funkcionáři zaslouží spíše pomoc než
mnohdy nenávistnou snad se závisti vycházející kritiku.
Na štěstí s tímto druhem kritiky se v té době
zakladatelé museli potýkat jen zřídka. To přišlo až
později.
V Hlasech vycházejících po zaniklém Hlasu domova je
ohlášena pravidelná Sokolská hlídka, která mimo jiné

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
uvádí dění v Sokolském národním domě. Navzdory
všem potížím ze zpráv vyplývá, že Sokolský Národní
dům v prvé polovině 80tých let „žil“ bohatým
programem.
Z řady podniků lze vybrat např. velice úspěšný pořad
(došlo i k jeho repríze) „Muziky, muziky – procházka
písničkami 1910-1980“ (1980). Jeho organizátorem byl
člen Divadla M. Směták, jehož otec – populární zpěvák
z Brna – na návštěvě v Melbourne, projevil ochotu
v Národním domě vystoupit. Krátce potom Divadlo
uspořádalo v květnu Večer májové poezie.
Sokol spolu s Rodičovským sdružením uspořádali
Dětský karneval a bylo ohlášeno otevření Národního
domu každý čtvrtek od 15.00 pro společenská setkání,
stolní tenis a šachová utkání.
V roce 1980 bylo také uspořádáno hudební pásmo
„Beskyde, Beskyde“ s recitací a světelnými obrazy.
Také byla vypsána (1981) loterie „Zlatá bonanza“ a
zápis říká: „organizace podobných podniků, jejichž
hlavním cílem je získat prostředky na úhradu splátek,
vyžaduje mnoho nezištné, obětavé a často nevděčné
práce a proto děkujeme všem sestrám a bratřím, kteří
obětují nejen čas, ale často i finanční prostředky.“
Jiří Šimák pak uspořádal několik úterní večerů (1984).
Prvním byl o V+W (pořad sestavil A. Nebeský) a další
byl věnován Jaroslavu Haškovi (pořad sestavil Petr
Pavel).
To mimo pravidelných tanečních zábav a dalších akcí,
jako vepřové hody, Bush Dance pořádaný skupinou
odbíjené, Šibřinky a Dětské Šibřinky atd.
Za zmínku stojí večer pořádaný Melbournskou SVÚ
(1982). Beseda se spisovatelem J. Škvoreckým a jeho
manželkou, spisovatelkou Z. Salivarovou. Podle
archivního záznamu beseda “rozčeřila naši kulturní

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
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hladinu“. V roce 1983 se také konala beseda
s exilovým zpěvákem Karlem Krylem.
Klidněji proběhla Mikulášká zábava, piknik v „Zátiší“
ve Wonga Park, Štědrovečerní večeře a nezbytná
Silvestrovská zábava. V zápisu je konstatováno,
že „docházka na cvičení není valná, bylo navrženo
propagovat tzv. rodinná cvičení“.
V lednu 1984 vychází prvé číslo Sokolského listu
v redakci V. Haramula, který věstník rozmnožoval a
vydával. V úvodu se praví: „Tělocvičná jednota Sokol
Melbourne se rozhodla po vzoru jiných sokolských
jednot vydávat svoje zprávy písemně nejen pro svoje
členstvo, ale i celou veřejnost, pokud bude mít jejich
adresy. Tyto zprávy budeme vydávati měsíčně pokud
nám finance vystačí a pojmenovali jsme tento věstník
„Sokolský list“.
S ohledem na „neutěšenou finanční situaci jednoty“
výbor také oznamuje vypsání bezúročné půjčky na
doby 5-6 let a doufá, že se tak podaří vytvořit situaci
v které by „se všem výborům lehčeji pracovalo a s větší
chutí, kdyby nebyl ten úrokový „bič“ jejich hlavou“ .

Konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
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.(Podle záznamu výbor získal přes $22 000, - včetně
daru od penzistů - které byly okamžitě převedeny jako
splátka na bankovní účet).
Vedle toho se „klub“ penzistů pravidelně schází na
„čtvrteční odpoledne“
Současně ale zájemců o cvičení ubývá – 2 ženy,
12 žákyň, ale nácvik Besedy prý „pokračuje úspěšně“.
Tělocvična je ale většinou využívaná k hraní stolního
tenisu a omezeně s ohledem na nedostatek místa
i k hraní nohejbalu a kolové.
Začátkem druhé poloviny 80tých let je ale stále největší
starostí nově zvoleného výboru finanční situace.
Záznamy výborových schůzí vypovídají o nevyrovnané
návštěvnosti pořádaných akcí a o snahách vzbudit
zájem mladších generací o Národní dům a práci pro
Sokol. Současně je konstatována snižující se účast
členů na valných hromadách, členských i výborových
schůzí.
Přesto se ale práce a oběti členů výboru, členů Sokola
a podpora celé řady lidí mimo organizaci přinesla
žádaný výsledek. V červenci 1987 Sokolský list vychází
s palcovým titulkem: SOKOLSKÝ NÁRODNÍ DŮM
PLNĚ ZAPLACEN.

Ze zpráv ČTK
Obyvatelé části Jeseníků mohli
v noci na 15.června pocítit zemětřesení.
Seismologové ho zaznamenali ve 22:38 o síle 2,3 stupně
Richterovy škály. Ohnisko mělo mezi obcemi Loučná nad
Desnou a Malá Morávka v místě, kde stávala Alfrédova
chata.
"Zemětřesení bylo lidmi pociťováno jako krátký, ale
intenzivní otřes. Hlášeny jsou i drobné praskliny na
omítce," uvedl ředitel Ústavu fyziky Země
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Jan Švancara. Podle něj nejsou zemětřesné jevy v této
lokalitě výjimečné. Například v roce 1986 tam odborníci
zaznamenali dokonce zemětřesné roje ve vzdálenosti
až do 40 kilometrů.
Otřesy pocítili podle serveru Aktuálně.cz i lidé v
Ludvíkově pod Pradědem. "Kolem 22:30 to bylo docela
silné zemětřesení," cituje server čtenáře Iva Konečného.
V Česku patří k významným zemětřesným lokalitám také
okolí Chebu.
Teplé počasí v ČR láme rekordy
vysoké teploty i jinde v Evropě. Téměř na polovině
meteorologických stanic, kde se měří teplota vzduchu,
padly 30. června rekordy. Velmi teplo bylo i ve vyšších
oblastech, rekordy proto padly i například na Churáňově
a Luční boudě. Více než 34 stupňů Celsia dnes bylo
v Brně, Dyjákovicích a v Dobřichovicích. Tropický víkend
zažívá celá střední a jižní Evropa. V Itálii a Chorvatsku
meteorologové předpovídají místy až 40 stupňů,
v Maďarsku, Rumunsku či Bulharsku nejsou vedra
o mnoho mírnější.
Prázdniny tak dětem začínají počasím vhodným ke
koupání a dalším letním radovánkám. I lidé, kteří neodjeli
do přírody, tráví ve městech volný čas u vody, v Praze
například ve Žlutých lázních. Do Vltavy se tam ale ponoří
jen málokdo, lidé se spíše sprchují, opalují a děti mají
k dispozici bazének.
Vedra nalákala na koupaliště a plovárny i lidi na jihu
Moravy. Stovky rekreantů si vychutnávaly horké počasí
i na Brněnské přehradě. Podle měsíční předpovědi by
mělo být teplo celý červenec, první prázdninový měsíc
má být teplotně nadprůměrný.

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

COOL ZONE
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

Nevkusná rétorika v Poslanecké sněmovně
při diskusi o církevních restitucích vyvolává
protináboženské a proticírkevní nálady v části
společnosti. Místo věcné diskuse se vytvořil prostor pro
politický boj, z nějž se zcela vytratil morální aspekt a
podstata restitucí, kterou je náprava křivd spáchaných
komunistickým režimem. Ve společném prohlášení,
které má ČTK k dispozici, to uvedli předseda České
biskupské konference, arcibiskup Dominik Duka,
předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml a
předseda Federace židovských obcí Jiří Daníček.
"Parlament, který má být zárukou legitimity a
demokracie, přestává takto plnit svou úlohu. Víme,
že se nejedná o názor a postoj instituce jako takové,
ale vystoupení některých jejích členů tomu zavdává
příčinu," uvedli v prohlášení.
Vládní návrh zákona o církevních restitucích, počítá
s tím, že církve by měly dostat asi polovinu někdejšího
majetku v hodnotě zhruba 75 miliard korun, který je
v držení státu. Za ostatní majetek pak mají získat
náhradu 59 miliard korun během 30 let. K této částce
by se ovšem připočítávala inflace. Stát by naopak
církvím přestal hradit platy duchovních.
Proti návrhu, který byl domluven s církvemi, ostře
protestuje opozice, které vadí především finanční
částka vyrovnání. Od řečnického pultu pak občas znějí
projevy, které například velmi kriticky komentují činnost
- či údajné skutky - především katolické církve
v minulých stoletích.
Podle prohlášení se parlamentní půda proměnila
v tribunu, kde jsou církvím a náboženským
společnostem podsouvány nečestné pohnutky a jsou
očerňovány z nepoctivosti. "Jsou tak uráženi fakticky
všichni věřící žijící v naší zemi," stojí v prohlášení.
Církve a náboženské společnosti prý vládní návrh
považují za kompromis, který je v zájmu jak jejich,
tak celé společnosti.
Prohlášení připomíná, že smyslem navrhovaného
majetkového vypořádání s církvemi je ukončit finanční
přispívání na provoz církví a náboženských
společností, ukončit blokaci pozemků, které církve
původně vlastnily, ukončit stav právní nejistoty v otázce
vlastnictví mnoha nemovitostí v ČR a také ukončit
vyrovnání s komunistickou minulostí a uzavřít kapitolu
totalitního režimu.
***
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Výuka českého jazyka
Pro dospělé,
každé pondělí od 18.30– 20.00 hod
v budově Vision Australia,
454 Glenferrie Rd, Kooyong

Česká Školička v Cheltenham
Pro děti od 3-10 let,
každou druhou sobotu (4. a 18. srpna)
od 2 do 3.30 hodin v hale starší budovy
Vchod je z Nepean Hwy. Kostel sv. Mathew.
Podrobnosti a zápis telefonicky vede
Vlasta Šustková mob. 0408 088 167
nebo (03) 9551 0279

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.


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

Ivana Snaidr presents

An Afternoon with
the Archduke
at the Czech House
Sunday 2 September 2012 at 3pm
Featuring celebrated concert pianist
Elyane Laussade in
BeethovenTrio in B flatopus 97
“The Archduke”
for piano, violin and cello

Also on the program:
K.P.E.Bach: Quartet in G
for flute,violin,cello and cembalo
Haydn Trio No. 1
for violin, cello and piano
Flute: Stephanie Andrews
Violin: Larissa Aguiar
Cello: Ivana Snaidr
Harpsichord/piano: Marta Majka
Complimentary scones with tea/coffee
during the interval.
497 Queensberry Street, North Melbourne
Tickets $25
Bookings: Ph: 9645 9879 – Mob: 0412 525 769

Úterní obědy v Sokole
Úterý 7.8. - Řízek s bramborovým salátem
Úterý 14.8. - Kuře na paprice s knedlíkem

Úterý 21.8. - Hovězí pečeně, koprová omáčka, knedlík
Úterý 28.8. - Svíčková omáčka s knedlíkem

+ polévka a zákusek s kávou

každé úterý od 12:45 hodin, všichni jsou zváni

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 SRPEN 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

Sobota
4. srpna

Česká škola Melbourne (Sobotní zpívání pro děti)

Neděle
12. srpna

Argentýnské Tango

Sobota
18. srpna

Česká škola Melbourne (Sobotní zpívání pro děti)

Neděle
19. srpna

Vepřové hody

Informace Zuzana mob. 0413 032 366

Lekce od 17.30 hod.

Tancování od 19.00hod

Informace Zuzana mob. 0413 032 366

Rezervace tel. 0413 852 488 nebo 0405 331 646

Neděle
2. září

Svátek otců - Slavnostní oběd

Neděle
2. září

Ivana Snaidr - An afternoon with the “Archduke“

Vepřo-knedlo-zelo Rezervace 9807 2326 / 0413 852 488

Rezervace tel. 9645 9879 / 0412 525 769

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

Cena $10

Cena $5

Cena $10

Cena $5

Cena $25

Cena $20

Cena $25

18:30

10:00

17:30

10:00

12:00

12:00

15:00
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