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Olympijské hry 2012

Letošní olympiáda byla pro Česko druhou nejúspěšnější v samostatné historii. Čeští olympionici
v Londýně získali celkem 10 medailí. Zlaté medaile vybojovali Miroslava Knapková (skif), Barbora
Špotáková (oštěp), David Svoboda (moderní pětiboj) a Jaroslav Kulhavý (horská kola).
Stříbro kromě tenisového páru H+H vybojovali ještě Synek a kajakář Vavřinec Hradilek, bronz mají
Sýkorová, Hejnová a posádka čtyřkajaku ve složení Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál a Jan
Štěrba.
Zajímavosti:
Pořadatelská země měla právo bez kvalifikace postavit svůj národní tým ve všech kolektivních
sportech, které jsou na programu příslušných olympijských her. V roce 2012 v Londýně došlo
k historickému zlomu, neboť po dlouhých 52 letech z prestižních důvodů postavilo Spojené
království svůj fotbalový tým jednotně, a to za celé Spojené království bez ohledu na historické
rozdělení jejich fotbalových svazů mezi Anglii, Skotsko, Wales a Severní Irsko. Společná reprezentace
Spojeného království hrála naposledy v roce 1960.
V badmintonu žen bylo vyloučeno osm hráček proto, že podle rozhodčích v zápasech ve skupině
hrály tak, aby prohrály, a měly lepší soupeřky ve vyřazovacích zápasech. Badmintonová federace
je pro porušování základních badmintonových pravidel vyloučila, neboť došlo ke znevažování sportu
a olympijských her.
Finanční náklady na olympiádu dosáhly 9,3 miliardy liber (přes tři sta miliard korun), bez jistoty
návratnosti investice (očekávaná návratnost, podle britské vlády, měla být 13 mld. liber, v přepočtu
421,1 mld. Kč). 80 miliónů liber, v přepočtu 2,6 miliardy korun českých, stál rozpočet zahajovacích
a ukončovacích ceremoniálů.
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Ze stolu výboru
Šestiletý maraton
Jako aktivní člen výboru Sokola Melbourne jsem byla
od roku 2005 a funkci starostky jsem vykonávala po
dobu 6ti let. Musím říct, že to byly pro mne roky
zajímavé a zároveň náročné.
Tato pozice v popředí české komunity byla pro mě
výzvou a hodně jsem se za tu dobu naučila. Ale nebyla
to pouze práce. Seznámila jsem se se spoustou lidí
a získala nové přátele a podpora, kterou jsem od všech
obdržela byla vskutku ohromná. Ráda bych Vám všem
tímto z celého srdce poděkovala, jsem Vám nesmírně
vděčná.
I v budoucnu bych ráda byla aktivní členkou naší
organizace. Ti, kteří chtějí pomáhat s každodenním
provozem našeho Národního domu nebo s pořádáním
různých akcí, přeci nemusí být členy výboru. Více
rukou toho více a snadněji zvládne a běh našeho klubu
vyžaduje týmovou práci. Pokud i Vy můžete být
jakýmkoli způsobem nápomocni, nabídněte prosím
svou pomoc, určitě bude oceněna.

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

Ráda bych ještě za všechny členy poděkovala
loňskému výboru za jejich obětavou práci. Loučí se
s námi jako členové výboru, ale doufáme, že i nadále
budou Sokolu nápomocni – (Lucy Brown, Aleš Dobeš
a Daniella Garrigos).
Novému výboru gratulujeme ke zvolení a přejeme jim
hodně energie a vytrvalosti.
Markéta Lyell
Šestiletý maraton, hodný olympijské medaile, tvrdí
bývalá starostka Sokola Zuzana Vasitch.
Nesouhlasíte? Pak tedy nemáte ani nejmenší tušení,
kolik toho Markéta za posledních šest let zvládla.
Pokud si troufáte alespoň na polovinu těchto
povinností, můžete zkusit kandidovat příští rok.
Nezapomeňme zde vzpomenout Pavla Pospíchala,
který tuto funkci vykonával úctyhodných sedmnáct let
a byl to právě on, který oslovil Markétu a mne,
abychom kandidovaly do výboru.
Markéta sice neodchází do důchodu, ale doufám,
že si v příštích měsících vybere zasloužený
odpočinek. Poděkování patří také celé její rodině,
která se s námi dělila o Markétin čas a mnohdy se
dobrovolně musela zapojit.
Ráda bych Markétě Lyell ještě jednou za všechny
členy poděkovala a vyjádřila svůj obdiv.
DĚKUJEME.
Zuzana Vasitch
Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš
Narodní dům a na Kvart:
M. Domšek, J. Fialková, E. Kadlecová,
S. Křepelková, V. Mík, I. Pavlasová, Z. Procházka,
M. Vališová.
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

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

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
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Nová starostka se Vám představuje

Zpráva o Sokolské činnosti

Ráda bych touto cestou poděkovala za Vaši důvěru
ve mne jako novou starostku Sokola Melbourne a těším
se na spolupráci s naším novým výborem, který nabízí
bohaté zkušenosti, jak v případě žádostí o granty,
pohostinství a gastronomie, tak i v podnikání
a marketingu.
Zároveň bych chtěla apelovat na všechny členy, aby se
pokusili býti více činnými v našem klubu a nedopustili
tak případnou kritiku Sokola v Melbourne. My, jako Váš
nový výbor, se budeme snažit o totéž, stejně jako
o otevřenost a přístupnost k jakékoliv diskuzi s Vámi.
Přestože česky mluvím zatím minimálně, věřím,
že najdeme společnou cestu a řeč. Ráda se už léta
aktivně zapojuji a pomáhám v české komunitě. Minulý
rok, jako členka výboru, jsem se hodně dozvěděla
o vedení Sokola Melbourne a věřím, že společně
s nově zvoleným výborem a s pomocí Vás všech
se nám povede odvést pořádný kus práce.
Na závěr mi dovolte poděkovat jménem nového výboru
Markétě Lyell za její mnohaletou záslužnou práci
ve funkci starostky a čas, který pro Sokol obětovala.

Valná hromada Sokola Melbourne proběhla řádně
v neděli 12. srpna 2012 za přítomnosti 30 členů.
Starostka Markéta Lyell ve své zprávě poukázala na
snahy dobrovolníků, aby Sokol pokračoval, nicméně
i když je celkový stav 142 členů a návštěvnost úterních
obědů neklesá, Sokol potřebuje vydatnou pomoc na
opravy a vylepšení a to pomoc jak fyzickou tak
i finanční. Jako odstupující činovnice popřála zdar
budoucnosti Sokola.
Ve zprávě jednatelky Vlasty Š. bylo uvedeno, že v roce
2011-12 se uskutečnily celkem čtyři zábavy:
Mikulášská, Silvestr, Josefská, Černobílá dále
Švestková neděle a Vepřové hody. Konaly se
pravidelné úterní obědy za vedení manželů Zlatých,
čtvrtky pro pensisty a sobotní česká škola a zpívání pro
nejmenší děti za vedení Zuzany Vasitch. Pravidelně
měsíčně vycházel Kvart – Sokolský list. Od dubna
tohoto roku se pronajímá bar za stanovený měsíční
poplatek a výboru tak odpadla starost se zásobováním
a službami dobrovolníků.
Za nepřítomnosti pokladní Lucie Brown, přečetla
finanční zprávu za rok 2011-2012 Marketa L. a poté
proběhly volby nového výboru na rok 2012 -13.
Kandidáti se přestavili přítomným členům a Viktor Russ
nám zpestřil odpoledne svou znalostí češtiny:
„Pivo, víno, dívky hezké,
to jsou dary země české.“

Děkuji
Karolina Ševčíková

Zvoleni byli:
Starostka
Místostarosta
Jednatelka
Pokladní
Členové výboru

Nová starostka Karolína Ševčíková děkuje za členy
Markétě Lyell

Karolina Ševčíková
Michael Růžička
Martina Červenková
Vlasta Šustek
Viktor Russ
Louise Vondrová
Věra Zlatý- Hutchinson

Poté, co bývalý výbor odstoupil, členové Sokola Melb.
poděkovali starostce Markétě Lyell za její obětavou
mnoholetou činnost. Na závěr byli všichni pohoštěni
chlebíčky a kávou. Odpoledne skončilo družně po třetí
hodině.
Zprávu napsala V.S

Obědy v Sokole
Úterý 4.9. - Guláš s knedlíkem
Úterý 11.9. - Vepřo-knedlo-zelo
Úterý 18.9. - Řízek s bramborovou kaší
Úterý 25.9. - Kuře na paprice s knedlíkem
polévka a zákusek s kávou

každé úterý od 12:45 hodin, všichni jsou zváni
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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

Otevření slovenské školy
v Melbourne – Česká škola
Melbourne byla u toho...
A je to tu! Melbourne má novú slovenskú školu!
V sobotu 21. júla 2012 Marta Kapustová (predseníčka
ZASV) za doznievajúcich melódií austrálskej
a slovenskej hymny slávnostným prestrihnutím stužky
oficiálne otvorila slovenskú školu v Melbourne Slovenskú detskú besedu!
Po úvodnom príhovore Marty Kapustovej a privítaní
hostí sa najprv predstavili slovenské deti - budúci žiaci
novootvorenej školy so svojim programom, kde nám
predviedli malú scénku s názvom “Pod hríbom”,
zatancovali a zaspievali známe slovenské pesničky
za klavírneho doprovodu Ivetky Havrilovej – našej pani
učiteľky. Po nich nasledoval pozdrav predsedníčky
Slovenského spolku Ľudovíta Štúra v Lavertone Eleny
Lomenovej a program tanečných súborov Liptárčik a
Liptárik, ktorí ako vždy nadchli všetkých prítomných
svojim tancom a spevom. Bájka o bocianovi v podaní
žiakov z Poľskej jazykovej školy z Albionu, bola
príjemným spestrením. No a pri milom vystupení detí
Českej školy v Melbourne pod vedením Zuzany
Vasitchovej nám všetkym úsmev zdobil tváre
a zaspomínali sme si na dobre známe české riekanky
a pesničky z našich detských čias.
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Nakoniec, po oficiálnom programe sa všetci na čele
s deťmi ponáhľali dať si niečo pod zub, či už obložený
chlebík alebo niektorý z chutných koláčov, ktorých bolo
naozaj neúrekom. Atmosféra celej slávnosti bola veľmi
príjemná a optimistická. Úsmev na tvárach detí
i všetkých zúčastnených bol odmenou za všetku
vynaloženú prácu a čas tímu nadšencov zapojených do
príprav a ochotných pridať ruku k dielu, ktoré navonok
nevidno. Otvorenie slovenskej školy považuje
za významný medzník našej komunity v Melbourne.
Vďaka patrí rodičom, ktorí priviedli svoje deti na túto
oslavu a vyjadrili nám podporu tým, že zapísali svoje
deti do školy! Najväčšie “ĎAKUJEME” patrí našej
večnej optimistke Marte Kapustovej, ktorá v snahe
uskutočniť svoj dávny sen spustila lavínu udalostí,
o ktorých sme mnohí ani netušili, že sa tak skoro zrealizujú. Ale toto je len začiatok! Prvý krok je za nami,
a ešte veľa práce, záväzkov pred nami… A jedna veľká
výzva pre nás všetkých, ktorým záleží na svojom
kultúrnom dedičstve, ktoré raz odovzdáme svojim deťom a budúcim generáciám Slovákov žijúcich ďaleko
od svojej domoviny. Ako hovorí jedno slovenské
porekadlo: “Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom”.
Nevezmime našim deťom túto šancu stať sa tým
“ďalším človekom” a vedieť viac! Veríme, že nás
nesklamete!
Nora Kovarčíková

Slovenská detská beseda Melbourne
Vyučovanie slovenského jazyka pre deti aj dospelých
sa 28.7. 2012 úspešne začalo v priestoroch
Kew Neibourghood Learning Centre,
2-12 Derby Street, Kew
Deti: každú sobotu 14.30 - 16.30 h
18 mesiacov – 4 roky – jedna skupina
5 -15 rokov - dve triedy žiakov,
Dospelí: každú stredu od 19.30 - 21.30 h
Informácie: Nora Kovarčíková, tel. 03-98504517
nkovarcikova@gmail.com,
Marta Kapustová, mobil 0437-69969
kapustamarta196@gmail.com

Vyučujeme hře na klavír

VÝSTAVA DĚTSKÝCH VÝTVARNÝCH PRACÍ

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.

Česká škola Melbourne Vás zve na slavnostní
vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro děti
na téma Příroda kolem nás a předání cen,
které proběhne

16. září 2012 ve 14 hodin v Galerii Domov,
Marie Baumová,
tel: 9764 3342

v rámci vernisáže obrazů Martiny Červenkové,
nazvané “Coulours of Double Heartbeat“.
Nenechte si ujít tuto kulturní a společenskou událost.
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00

Národní dům v Melbourne
Údobí nové generace 1
Historická črta, část 5.
Aleš Nebeský
V červenci 1987 vychází Sokolský list s palcovým
titulkem: SOKOLSKÝ NÁRODNÍ DŮM PLNĚ
ZAPLACEN.
“Když v roce 1983 byl zvolen převážně nový výbor za
vedení br. Schoefluga a br. Haramula, převzal tento
výbor na sebe povinnost doplatit dluh, který byl ve výši
přes šedesát tisíc dolarů, zapsaný na Sokolském
Národním domě.
V prvním čísle Sokolského listu 1984 rozebral
pokladník br. Haramul finanční situaci Jednoty, která
nebyla příliš růžová. Závěr byl, vzhledem k vysokému
bankovnímu úroku, že budeme naše dluhy ještě
splácet po dobu 9ti roků.
Jak se stalo, že jsme dnes po čtyřech letech mohli
napsat shora uvedený nadpis? Tvrdou prací všech
výborů, vytrvalostí všech výborů, které se jen nepatrně
měnily, dále houževnatostí sester, které se starají o
naše penzisty, pilnou návštěvou na našich zábavách,
peněžité dary na náš dům, peněžité dary na Sokolský
list, členské příspěvky a nakonec bezúročné půjčky
členů i nečlenů, které nám zkrátily dobu splácení na
polovinu. Jsme hrdi na to, že jsme všem závazkům
dostáli a budeme na valné hromadě, která se bude
konati 12. července, moci oznámit: ”bankovní konto in
credit“.
Pokladník V Haramul”
V květnu 1988, necelý rok po vyplacení všech půjček
Národního domu, ale výbor odesílá zakladatelům
Sokola a Národního domu dopis o neutěšené situaci s
výzvu o pomoc.
“Na vědomí všem zakládajícím členům TJ SOKOL v
Melbourne.
Vážený bratře - sestro
Výbor TJ SOKOL v Melbourne průběhem tohoto
funkčního období několikráte projednával neutěšenou
situaci při obsazování funkcí v předsednictvu SOKOLA.
V nynějším volebním období nebyla obsazena funkce

hospodáře (správce budovy) jakož i zábavního
referena. Výbor s velkým úsilím zajišťoval různé akce,
abychom jejich příjmem kryly výdaje s naší činností
(pozemková daň voda elektrika, plyn, pojištění a pod.)
Na čtvrtek dne 9.června 1988 v 19.30 večer svoláváme
členskou schůzi TJ Sokol za účelem připravení
kandidátky výboru pro nové funkční období.
Pokládáme si za povinnost Vás informovat o tom, že
stav činnosti naší největší krajanské organizace v
Melbourne je katastrofální a potřebuje zaktivisování od
samého základu.
Z funkce odchází starosta br.V.Haramul ze zdravotních
důvodů jakož i sestra jednatelka a pokladník naší
jednoty.
Na výborové schůzi dne 12.5.1988 z 20 přítomných
členůjsme nebyli schopni zodpovědně přistoupit
k obsazení nejdůležitějších 5ti funkcí a proto se
obracíme na Vás jako na zakládající členy Sokola o
nutnou pomoc zvládnout nynější situaci za účelem
pokračování v naší krajanské činnosti.
Značně upadla návštěva zábav, máme těžkosti
s vařením a organizováním všech našich podniků,
sokolovnu navštěvuje jen málo cvičenců a celkově
vzato sokolovna je nevyužita.
Zakladatelé se skutečně vrátili. Nový výbor byl zvolen
na valné hromadě 26.6.1988 ve složení: starosta J.
Petráň, místostarosta B. Zdenek, jednatel J. Nešpor,
zapisovatelka Z. Galetková, pokladník J. Kadaně,
náčelník J. Tůma, náčelnice J. Nováková, matrikář J.
Dohnal, zábavní referenti B. Přibilová, L. Adam,
hospodář P. Pospíchal, knihovnice S. Richtrová,
kronikář J. Viola, redaktorka Sokolského listu A.
Wágnerová, vydavatel Sokolského listu J. Nešpor,
právní zástupce dr. M. Kantor, auditor V. Špicl, revizoři
M. Hájek, F. Žižka.
Zpráva z valné hromady konstatuje, že Sokol
Melbourne má 232 platících členů, hlavní starostí
výboru je ale oživení jejich zájmu a celou jednotu
zaktivizovat. J. Petráň se snaží organizaci „omladit“ a
na valné hromadě 16.7.1989 navrhuje zvolení Pavla
Pospíchala starostou s úkolem jednotu oživit. Ostatní

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
Ostatní členové výboru byli zvoleni: místostarosta J.
Schoenpflug, jednatel (nebyl zvolen), pokladník M.
Hájek, vzdělavatelka J. Tůmová, náčelník J. Tůma,
náčelnice J. Nováková, matrikář J. Dohnal, knihovnice
S. Richtrová, , revizoři J. Hlávka, J. Kadaně. Členové:
V. Haramul, R. Kugler, M. Hemala, E. Grant, V.
Sosnovec, V. Truhlář, V. Brodecký, M. Soustová.
Dodatečně do výboru přijati J. Kollárová (jednatelkou
od září), J. Skálová. Funkce zábavného referenta a
hospodáře nebyla obsazena, a tiskovým referentem se
stal J. Spiegl, který nebyl členem výboru.
“Jak jsem k tomu přišel?,” vzpomíná Pavel Pospíchal,
tehdy zvolený starostou. “Já jsem nikdy moc na
spolkaření nebyl. Do Sokola jsem v 70tých letech sice
cvičit chodil, ale už si ani nepamatuju, jestli jsem byl
členem. Mně se u Sokola nelíbilo to pochodování s
praporem a podobně. Do Sokola mně pak někdy v roce
1986 přitáhnul Venca Sosnovec, že bychom jako měli
něco dělat. A tak jsem začal pomáhat, až jsem pak byl
zvolen do výboru jako hospodář. Nakonec se mě
Petráň zeptal, zda bych vzal na sebe funkci starosty.
Tehdy tam bylo několik kamarádů, kteří chtěli něco
dělat, tak jsem s tou funkcí souhlasil.”
Zápisy výborových schůzí pak konstatují, že Národní
dům je využíván jen dvakrát měsíčně. Srpnová taneční
zábava je v archivu označena jako “slabá” a stejná
účast byla na vzpomínkovém večeru 20.8. , kde byl
promítán film o srpnové okupaci. Zářijová zábava pak
má stále ještě “slabou návštěvu”, ale již v říjnu je v
kronice zaznamenána větší návštěvnost s poznámkou:
“... hlavně je potěšitelné, že přišli mladí”. Navíc se zase
v tělocvičně po delší přestávce začíná dočasně hrát i
nohejbal.

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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Měsíc po valné hromadě, v srpnu 1989, pod redakčním
vedení J. Špiegla vychází Sokolský věstník s novým
názvem a s novou úpravou – Kvart.

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

Z dielne Vodafestu 2013
Vážení krajania, milí priatelia
Vodafestu!
Teším sa, že vás môžem privítať na
stránke Kvartu, ktorá bude pravidelne
venovaná novinkám a dianiu okolo
Vodafestu 2013 – českého a slovenského festivalu ako
aj iným činnostiam a aktivitám z dielne Vodafestu –
českého a slovenského združenia.
Ako ste sa mali možnosť dozvedieť, valné
zhromaždenie Vodafestu – českej a slovenskej
asociácie sa konalo dňa 5. augusta 2012 v národnom
dome. Za účasti členov združenia sa vyhodnotilo
obdobie pôsobenia starého výboru odo dňa založenia
asociácie 7. júla 2011 do konca finančného obdobia 30.
júna 2012. Hlavnou činnosťou asociácie je organizácia
festivalu a práve okolo festivalu sa točili vyhodnotenia
a správy za predchádzajúci rok.
Nasledovne sa pristúpilo k voľbe členov výboru na nový
rok 2012 – 2013. Nový výbor v zložení Katarína Tomka
(prezidentka), Lucia Mikulová (viceprezidentka), Sandra
Klepetko (tajomníčka), Anne Fieldhouse (pokladníčka),
Lucie Skaife a Miroslav Dinka (členovia výboru) sa
poďakoval odchádzajúcim členom výboru a prevzal
kormidlo na rok 2012 – 2013.
Vodafest 2013 – český a slovenský festival je už
v plánovacom režime a my vás budeme pravidelne
informovať o jeho vývoji. Organizácia festivalu si
vyžaduje nemalé zdroje a ľudské úsilie – oblasti ako
granty, marketing a komunikácia festivalu, povolenia
a licencie, samotný program, zábavné aktivity pre
malých i veľkých sa začali plánovať a preto vyzývam
všetkých zanietencov, organizátorov a dobrovoľníkov,
ktorí majú záujem priložiť ruku k dielu, aby kontaktovali
výbor združenia na nižšieuvedenej adrese.
Jedným z cieľov asociácie na rok 2012-2013 je
zvýšenie príjmov z austrálskych grantov. To je možné
len za podpory členskej základne združenia, ktorá
minulý rok nedosiahla dostatočnú veľkosť, aby granty
mohli byť udelené. Týmto sa tiež obraciam na všetkých
tých, ktorí majú záujem podporiť Vodafest, aby sa stali

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

členmi združenia. Prihlášku si môžete stiahnuť na
internetovej stránke Vodafestu, alebo o ňu požiadať
písomne na poštovej adrese či emailom.
Email: info@vodafest.org Web: www.vodafest.org
Adresa: Vodafest – Czech and Slovak Association,
60 Leura Grove, Hawthorn East, VIC 3123
Čo znamená logo Vodafestu?
Mnohí sa domnievajú, že logo Vodafestu reprezentuje
extrémne počasie ktoré festival priťahuje každý rok.
V roku 2010 sme si počas celého dňa užili prudký dážď
a o rok a pol neskôr zase 40 stupňové horúčavy.
Môžem vás uistiť, že počasie pri vzniku loga nehralo
žiadnu úlohu. Symbolická kvapka zložená z dvoch
štátnych zástav - českej a slovenskej, reprezentuje víziu
Vodafestu zviditeľniť naše dve kultúry v multikultúrnom
a dynamickom austrálskom prostredí. Jedna kvapka síce
nevytvorí oceán, no ten je celý stvorený len z kvapiek.
Voda je symbolom života a my sa chceme popýšiť živými
zvykmi, tradíciami a kultúrou, ktoré si so sebou nesieme.
Veľa ľudí nevie, že naše logo navrhol grafický dizajnér
z Kolumbie, ktorému Vodafest vďačí za väčšinu
komunikačných materiálov pre oba ročníky festivalu.
Nechajme sa prekvapiť čo pre nás vymyslí tento rok.
Katarína Tomka

Ze zpráv ČTK
Česká biskupská konference (ČBK),
Ekumenická rada církví (ERC) a Federace
židovských obcí ostře zkritizovaly ČSSD za její kampaň
proti chystaným církevním restitucím.
Podle vládou navržené normy, má stát na základě
dohody se 17 církvemi vyplatit od roku 2013 postupně 59
miliard korun navýšených o inflaci. Církve též mají dostat
zpět 56 procent majetku, zabaveného komunistickým
režimem. Norma také počítá s postupným ukončením
placení církví ze státního rozpočtu. Přechodné období
odstřihnutí církví od státního rozpočtu by mělo začít v
roce 2013 a trvat 17 let.
Ve společném prohlášení církvíje způsob, jakým sociální
demokracie vede předvolební boj, "nekultivovanou

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
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a nekulturní cestou ohrožující samotnou podstatu
demokracie". Kampaň přirovnaly k nacistické a
komunistické propagandě.
Ostrou reakci církví vyvolal například billboard, na
němž je nápis ODS a TOP 09 chtějí darovat církvím
134 miliard u obrázku modré ruky dávající vak druhé
ruce, zřejmě duchovního. Na jiném stojí, že TOP 09 a
ODS chtějí vytáhnout z kapes důchodců 48 miliard,
nápis dokresluje obrázek modré ruky, která bere tašku
z ruky seniora.
V prohlášení církví stojí, že předvolební propaganda
sociální demokracie útočí slovníkem obou někdejších
totalit. "Pamětníci mohou potvrdit, že si nezadá s
neblahými antisemitskými a antiklerikálními plakáty
'třetí říše', na rudo přetřenými gottwaldovskými
ideology," uvedli šéf ČBK Dominik Duka, předseda
Federace židovských obcí Jiří Daníček a předseda
ERC Joel Ruml.
Sociální demokraté se proti kritice ohradili,
představitelé církví by podle nich neměli směšovat
respekt k náboženským svobodám s debatou o
rozdělení majetku z veřejných zdrojů.
Předlohu již schválila sněmovna, v Senátu, kde má
převahu opozice, narazí. Nejspíš se pak vrátí do dolní
komory, kde bude potřeba k přehlasování senátního
veta 101 hlasů. Církevní restituce podpořily tento týden
desítky známých osobností, což se nelíbí straně LEV
21. "Musím však s takovou výzvou zásadně
nesouhlasit. Obávám se, že ti, kteří tuto petici
podepsali, přehlédli ve vleklých sněmovních diskusích i
řadu věcných argumentů," sdělil ČTK předseda strany
Jiří Paroubek, podle něhož bude církvím vracen i
majetek, který nikdy nevlastnila. Vadí mu i miliardové
finanční kompenzace v kontextu škrtů výdajů na dávky
sociálně slabších a na důchody.

rozpaky nebo rovnou rozhořčení," míní Libor Rouček.
Svou jednostranností podle něj kandidát poškodil
americké zájmy na Blízkém východě a diskvalifikoval se
jako nestranný arbitr případných snah o řešení tamní
situace. Romneyho polská návštěva se zase podle
Roučka nesla "v duchu starých dobrých stereotypů z doby
studené války". Současný republikánský kandidát se tak
podle Roučka s notnou dávkou nostalgie po starých
časech drží linie "černobílých schémat", že Izraelci jsou
hodní, Palestinci, Rusové a Íránci špatní. "Říkáte si, jak je
jen možné, že by se někdo s tak omezeným vhledem do
mezinárodní politiky mohl stát pánem Bílého domu a vést
světovou supervelmoc? Budiž vám útěchou, že Romney
sbíral během cesty peníze na kampaň a politické body u
Židů a polských konzervativců, kterých žije v USA pěkná
řádka. Přitom bral londýnskou olympiádu, jeruzalémskou
Zeď nářků a Lecha Walesu v Gdaňsku jako pěkné pozadí
pro americká média," míní místopředseda EP.
Podle průzkumů ale Romneyho v kampani zatím
současný prezident, demokrat Barack Obama těsně
poráží.
***

Místopředseda Evropského parlamentu
sociální demokrat Libor Rouček, ostře zkritizoval
amerického republikánského prezidentského kandidáta
Mitta Romneyho. Po Romneyho nedávném
kontroverzním turné po Evropě a Blízkém východě
Rouček poznamenal, že svět si jako nejmocnějšího
politika nezaslouží "dalšího Bushe juniora v
bleděmodrém". Rouček to napsal v textu zveřejněném
na blogu ČSSD.
"Kamkoli Mitt Romney přijel a promluvil, vzbudil

Nabízené služby:

přeprava

demotáž a montáž nábytku

balení a rozbalení

krabice a obalový materiál

úklid po stěhování

velké nákladní vozy

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

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

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 (1.,15 a 25. září)
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

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

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 ZÁŘÍ 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
1. září

Česká škola Melbourne (Sobotní zpívání pro děti)

Neděle
2. září

Svátek otců - Slavnostní oběd

Neděle
2. září

Ivana Snaidr - An afternoon with the “Archduke“

Neděle
9. září

Argentýnské Tango

Sobota
15. září

Česká škola Melbourne - ‘Den otevřených dveří‘

Neděle
16. září

Acolours of double Heartbeat - Martina Červenková

Sobota
29. září

Česká škola Melbourne (Sobotní zpívání pro děti)

Informace Zuzana mob. 0413 032 366

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

Rezervace tel. 9645 9879 / 0412 525 769

Lekce od 17.30 hod.

Tancování od 19.00hod

Cena $10

Cena $5

Cena $20

Cena $25

Cena $10

Art exhibition - official opening reception v Galerii Domov

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

18:30

10:00

12:00

15:00

17:30

10:00

Informace Zuzana mob. 0413 032 366

Informace Zuzana mob. 0413 032 366

12:45

Cena $5

14:00

10:00

Redakce Kvartu - Sokol Melbourne Inc.
email adresa - kvart@sokolmelbourne.com.au
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