Říjen 2012

ročník XXIV
vydává SOKOL MELBOURNE INC.
Národní dům - 497 Queensberry St.,
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051
tel. 03 5996 9713 mob. 0413 998 594
email: kvart@sokolmelbourne.com.au
Konzulát ČR v Sydney srdečně zve malé i velké na výstavu knižních ilustrací Krtečka malíře Zdeňka
Milera, která bude probíhat od 21.9. do 31.12.2012. Krteček se nejdříve podívá do Adelaide,
pokračovat bude do Canberry, Melbourne, pak do Sydney, Brisbane a putování po Austrálii zakončí
v Perthu. Poté přeletí na Nový Zéland do Wellingtonu a Aucklandu. Děti kromě ilustrací budou mít
k dispozici knihy, leporela a hračky s Krtečkem.

Česká škola Melbourne zve děti, rodiče a všechny příznivnce Krtečka na slavnostní
zahájení výstavy “Krtek v Austrálii a na Novém Zélandu” v Melbourne, které se koná:
v neděli 28.října v 15.00 hodin v Galerii Domov (509 Queensberry St, North Melb.)
Čtěte na straně:
2 ......... Ze stolu výboru

6 .......... Národní dům v Melbourne

4 ......... Pro děti a rodiče

8 ........... Ze zpráv ČTK

5 ......... Vernisáž výstavy

11 .......... 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

DOMOV
Peněžní dary na náš Narodní dům a na Kvart:
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.

Manželé Hejlovi, K. Dobiášek, I. Jancar, Bubeníčková,
Sklužná, Herlinger, Klimeš, V. Šindler, V. Šustek
Celkem jste nás finančně podpořili částkou $260.
Moc děkujeme.

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

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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Poděkování
Všimli jste si, jak se nám lesknou umytá okna a jak
prokouklo pražské sousoší dřevorytu od paní Evy
Volné? Je to zásluhou našeho člena Vaška Š., který
neúnavně dochází, myje a čistí, aby náš Národní dům
vypadal lépe a lépe.
Srdečně mu děkujeme.
Členové a výbor Sokola Melbourne

Hledáme dobrovolníky
Rádi bychom oslovili touto cestou všechny naše členy
Sokola, kteří překypují chutí a elánem dobrovolně
pomoci našemu Národnímu domu (třeba jako Vašek
Š.), abychom společně vytvořili příjemnější československou atmosféru a udrželi náš dům v přijatelném
stavu.
Budeme vděčni za jakéhokoliv dobrovolníka na
úklidové a pomocné práce, jež jsou zapotřebí téměř
každý den. I naše knihovna by si zaloužila více péče.
Pokud se mezi vámi najde dobrovolník, který by se
o náš knižní poklad rád staral, neváhejte kdykoliv
kontaktovat váš výbor. V případě zájmu je možnost
vykonávat funkci knihovníka za určitý finanční obnos.
Dále hledáme nadšené kuchtíky a kuchařky, kteří by
byli ochotni pomoci s přípravou úterních obědů a fandí
české kuchyni. Heslo: s prázdným bříškem
neodejdete...

Druhým párem jsou manželé Červenkovi. Oba se
zapojili do pomoci. Jirka nám čepoval na hodech pivo
a Martina nám zdatně pomáhá každé úterý při
obědech, přestože se už za několik týdnů stane poprvé
maminkou. Obdivujeme se její vitalitě, dojíždí do
Sokola stále na kole. Tento měsíc jste si mohli v Galerii
Domov prohlédnout její výstavu Colours Of Double
Heartbeat, která ukazuje nadání a city naší mladé
umělkyně – architektky. Přejeme jí všechno nejlepší do
budoucnosti a jsme rádi, že nám chce Martina i nadále
pomáhat jako člen výboru Sokola.

Vítáme mládí do Sokola
V poslední době Národní dům navštěvuje více mladých
lidí. Vítáme rodinu Palových, kteří se zůčastnili našich
Vepřových hodů. Malý Dany začal chodit do naší
České školičky a rodiče se zajímají o náš krajanský
život.

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

Manželům Palovým Dáše a Davidovi a jejich dětem
Danymu a Elišce přejeme ať se jim u nás v Sokole i v
Austrálii líbí a ať dobře zakotví v této krásné zemi. V.S.

Obědy v Sokole
Úterý 2.10. - Španělské ptáčky
Úterý 9.10. - Uzené, knedlík, zelí
Úterý 16.10. - Řízek s bramborovým salátem
Úterý 23.10. - Hovězí na houbách s knedlíkem
Úterý 30.10. - Hovězí guláš s knedlíkem
+ polévka a zákusek s kávou

každé úterý od 12:45 hodin, všichni jsou zváni

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
V září se prvňáčci chystají
do školy
V České republice se spousta nadšených prvňáčků
s aktovkou na zádech poprvé vydala do školy.
U této příležitosti proběhl v naší České škole
Melbourne v sobotu 15.září zápis na příští školní
rok. Kromě sobotního zpívání a výuky si rodiče
a děti mohly prohlédnout krásné české učebnice
a pracovní sešity, které budou příští rok používat,
zapůjčit si knížky a DVD z naší knihovny a vydat se
za kulturou na společnou návštěvu Galerie Domov.
Den otevřených dveří v naší škole navštívilo 22 dětí
a 19 rodičů. Již teď máme na rok 2013
zaregistrovaných 28 žáčků. Děkujeme všem
rodičům za důvěru, kterou vkládají v naši českou
školu a těšíme se na společné soboty a jazykové
úspěchy.
Jestli jste den otevřených dveří propásli a máte zájem
se připojit, kontaktujte ředitelku školy Zuzanu Vasitch
na tel. čísle 0413 032 366 a dohodněte si návštěvu
školy v náhradním termínu.
Česká škola Melbourne byla založena v lednu 2010
na interakční metodě - zpíváme a tancujeme, hrajeme
hry, dramatizujeme pohádky, učíme se říkadla a nová
slova. Vyučujeme děti od 1 roku do 14 let každou
druhou sobotu a kromě toho pořádáme celodenní
tématické workshopy. Škola vznikla, aby si české děti
mohly češtinu pravidelně osvojovat a utužovat
zábavnou formou v dětském kolektivu. Interakční
metodou umožňujeme dětem spojovat si český jazyk
se zábavou a českou kulturou a čeština tak pro ně
nemá hranice pouze domácího prostředí. Uplatňujeme
pravidlo “škola hrou”.
Výuku začínáme společným zpíváním za účasti
rodičů a poté rozdělíme děti do tří skupin podle věku.
Klademe důraz na rytmus a všestranný rozvoj dětí.
U školních dětí se vyučuje více formální metodou,
zaměřujeme se také na psanou a čtenou formu jazyka
a zařazujeme i matematiku. Podle ročních období,
svátků a témat seznamujeme děti s českými tradicemi
a zvyky.

Školu mohou navštěvovat i děti s minimální znalostí
češtiny, včetně těch, které se pouze začínají učit. Malé
skupinky nám umožňují individuální přístup. Školu
vedou 2 učitelky a 2 asistentky.
Součástí školy je i dětská knihovna, která je
otevřena vždy v době výuky. Najdete zde knížky,
časopisy, CD a DVD pro nejmenší a školní děti
a odbornou literaturu pro rodiče. V letošním roce
knihovnu značně rozšíříme a vybavíme nejenem
klasickými českými pohádkami, ale také současnými
českými a zahraničními autory, komiksy a zaměříme se
na knížky pro začínající čtenáře.
Česká škola Melbourne získala v tomto roce podporu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky, Ministerstva zahraničních věcí České
republiky a zdejší australské vlády OMAC jako
vzdělávací program, etnická škola.
Zuzana Vasitch
Česká škola Melbourne

"Vezmu žlutou tužku, namaluju hrušku.."

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.
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.

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

Podle vašeho přání připravíme žáky na zkoušky A.M.E.B.
Můžeme také hrát české písně a skladby.

Marie Baumová,
tel: 9764 3342

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755

Vernisáž první výstavy Martiny
Červenkové
Prostor Galerie Domov, v bezprostřední blízkosti
Národního domu Sokola Melbourne, pukal v neděli 16.
září ve švech. Měli jsme jedinečnou příležitost
shlédnout vernisáž první výstavy akrylových maleb
architektky a aspirující malířky Martiny Červenkové –
„Colours of Double Heatbeat“.
Všechny vystavené exponáty symbolicky ztvárňují
klíčové momenty mysli v autorčině osobním životě.
Zásadní zasvěcený pokus o abstraktní ztvárnění života
měnící zkušenosti, a to nastávající mateřství, který
představuje novou etapu v autorčině životním období,
paní Martina zachytila na titulním exponátu ´Double
Heartbeat´.
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Slavnostní program byl obohacen díky paní učitelce
Zuzaně Vasitch z České školy Melbourne, která si
s dětmi připravila krátký program plný říkadel
a písniček, který u návštěvníků sklidil ohromný potlesk.
Velké oblibě se též těšily pestré koláže dětí, vytvořené
pod vedením paní architektky Červenkové, během
zimních školních táborů a rovněž tak výsledky výtvarné
soutěže koláží s podtitulem Příroda kolem nás, které
výstavu doprovázejí. Česká škola Melbourne
představila všech svých 32 žáčků a 4 učitelky formou
veselých obličejů.
Děkujeme téměř padesátce návštěvníků, kteří se na
slavnostní otevření výstavy “Colours of Double
Heartbeat” přišli podívat a přejeme spoustu nadšených
obdivovatelů i v nadcházejících dnech.
Alexandra Synac

“Jsem nesmírně šťastná, že se s vámi mohu podělit
o své obrazy, z nichž mnohé vznikly právě během snad
toho nejkrásnějšího období v mém životě” uvedla mimo
jiné ve svém úvodním proslovu paní umělkyně, která
zanedlouho na svět přivítá svého prvního potomka.
Vlastní vernisáž nabídla malé kulturní zastavení pro
spoustu krajanů a přátel ve svátečním stylu.
Symbolickou odpolední sklenku vína,
drobné
pohoštění a prohlídku děl doprovázela na zobcovou
flétnu slečna Stephanie Andrews. Ale nejen proto měla
vernisáž příjemnou atmosféru.

Děti si převzaly ceny za soutěžní koláže

Krtek v Austrálii a na Novém Zélandu
součástí výstavy bude také expozice soutěžních
kreseb a výtvarných dílek dětí z Melbourne a
okolí, vystoupení dětí z České školy Melb.,
výtvarný koutek s pastelkami a malá soutěž
“Jak dobře znám Krtka a jeho kamarády”.
Dále děti vyzýváme k účasti ve výtvarné soutěži
(děti budou mít příležitost se zapojit i v den
výstavy ve výtvarném koutku):
Konzulát ČR v Sydney ve spolupráci
s Albatros media, Moravskou Ústřednou Brno,
Detoa a Dino Toys vyhlašují výtvarnou soutěž
pro děti do 9 let nazvanou “Krtek v Austrálii a
na Novém Zélandu”, 12 nejzdařilejších prací
odměníme knihami a hračkami s motivy
Krtečka. Výtvarná dílka spolu se jménem, věkem
dítěte a adresou předejte paní učitelce v sobotní
škole, přineste na zahájení výstavy a nebo
prosím zasílejte na adresu České školy
Melbourne, 497 Queesberry St, North Melbourne,
VIC 3051 a to nejpozději do 20.října 2012.
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00

Národní dům v Melbourne
Údobí nové generace 2
Historická črta, část 6.
Aleš Nebeský
V srpnu 1989 vychází Sokolský věstník pod novým
názvem a s novou úpravou – Kvart. Starosta
P. Pospíchal získává pro funkci redaktora Jiřího
Špiegla a grafické úpravy se ujímá Vlado Kadnár.
Současně končí záznamy v kronice Sokola Melbourne.
Výbor začíná projednávat nalezení nové náplně a
zaměření Národního domu s důrazem na společenskou
a sociální činnost. V lednu 1990 se koná mimořádná
členská schůze, kde Josef Kadaně navrhuje např.
zřízení restaurace v horním patře, která by byla
pronajímána, přízemí by pak sloužilo potřebám
komunity. Starosta P. Pospíchal namítl, zda by to nebyl
konec Národního domu. Hovořilo se i o potřebě oprav
budovy, nezbytných úprav a nového vchodu.
Kvart v únoru 90 informuje:
“O budoucnosti Sokolského národního domu se
hovořilo na neoficiální poradě některých členů výboru.
Hovořilo se o možnosti pronájmu budovy za rentu
zájemci, který by v budově provozoval restauraci či
pod., a ve dnech potřeby pro Sokol ji vyhradil pouze
pro tento účel. Další diskutovaná alternativa spočívá
v odprodání budovy a zakoupení nového pozemku
a výstavby nové budovy, úměrné potřebám Sokola.
Za úvahu by stálo posoudit možnost soustředění života
komunity do komplexu Šumava a využívat ji i pro
rekreaci rodin atd. Zatím je každé naznačená řešení
pouze hypotetické a nezáleží jen na nás.”
Cvičení je i nadále málo navštěvováno (v dubnu jen
3 muži a 7 žen). Vlasta Šustková se snaží cvičení oživit
ve Forest Hill High. Její žádost, aby se cvičení konalo
pod hlavičkou Sokola výbor odmítá s odůvodněním,
že cvičení nemůže být pobočkou Sokola, protože
V. Šustková není členkou výboru.Odbor nohejbalu,
s ohledem na nevyhovující prostor tělocvičny se
stěhuje do Richmondu, kde V. Sosnovec organizuje
družstvo nohejbalu a volejbalu s 12-15ti zájemci.

V červnovém Kvartu rezignuje redaktor J.Spiegl
s odůvodněním, že nevidí pozitivní výsledky své práce.
Po stavebním i finančním průzkumu výbor konstatuje,
že oprava domu by byla příliš nákladná a chce zvážit,
zda by nebylo výhodnější dům prodat a z výtěžku
koupit levnější pozemek a na něm postupně postavit
novou sokolovnu a společenské místnosti.
Nad budoucností se v červencovém Kvartu 1990
zamýšlí pokladník M. Hájek: „Údobí posledních 12
měsíců bylo pro nás zajímavé hlavně tím, co se dělo
v ČSR. ... skončilo to náš „uprchlický“ statut. Doufám,
že to bude míti dobrý vliv i na náš zdejší krajanský život
a na budoucnost Sokola a Národního domu. ... více
a více jde o to, jak domu nejlépe využít a jak zajistit
účast a zájem nových pracovníků? Budoucnost závisí
na nových lidech, ale kde jsou a odkud budou nyní
přicházet?“
Na valné hromadě 12.8.1990 je přítomno 26 členů
(počet platících členů je 221) a vzdělavatelka J.Tůmová
znovu ve své zprávě konstatuje, že zájem o cvičení
a sokolské přednášky je minimální.
Výbor je pak zvolen ve složení: starosta Pavel
Pospíchal, místostarosta Josef Schoenflug, jednatelka
Jaroslava Kollárová, pokladnice Růžena Gebertová,
vzdělavatelka Jana Tůmová, matrikář Jaroslav Dohnal,
náčelník Jaroslav Tůma, knihovnice Slávka Richterová,
zábavní ref. Břetislav Tomeček. Členové výboru:
Václav Haramul, Ing. Jaroslav Hlávka, Miloslav Hájek,
Milan Hemala, Eric Grant, Josefa Skálová, Václav
Truhlář, Vojtěch Brodecký, Mirka Soustová a Václav
Sosnovec.
V září Kvart předkládá k diskusi plány na postavení
nové Sokolovny na jiném pozemku i s finanční studií,
předpokládající prodej stávajícího domu a vypsání
půjček krajanů. Výzvu na zajištění finanční podpory
s návrhem na konkrétní řešení podepsali: Vojta
Brodecký, Slávek Hájek, Pavel Jindra, Josef Knop,
Pavel Pospíchal, Ruda Říčánek, Jirka Šimák, Venca
Sosnovec, Leoš Válka, Míša Ondráček a Josef Zumr.
Kvart ve svém prosincovém čísle informuje
o Mikulášské zábavě, která se poprvé konala s nově
získanou likérovou licencí.

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
Z kalendáře společenských aktivit se ale dá usoudit,
že Národní dům skutečně „ožil“. V únoru navštívil
Národní dům nechvalně známý dr. Hromádko, který
přijel do Austrálie již v padesátých letech. Tehdy proti
jeho návštěvě protestovali členové sokolské jednoty
v Melbourne pro jeho kolaboraci s komunistickým
režimem. V červenci se konalo vystoupení populárního
„Zpívajícího advokáta“ Ivo Jahelky a v srpnu navštívil
Národní dům tehdejší minister financí Václav Klaus.
Ze záznamů dále vyplývá, že se výbor rozhodl pro
postupné vylepšování domu a o jeho přestavbě. V říjnu
zve výbor na svoji schůzi architekta Vladimíra Kapustu
k prodiskutování zamýšlených úprav budovy.
Konec roku 1991 je tedy opět ve znamení obětavé
práce mnoha lidí.
Kvart v říjnu 91 uvádí, že: “Ve spodním sále Sokolovny
byla svépomocí postavena nová sprcha. Svou prací
zdarma přispěli dlaždičkář Jaroslav Kovařík, instalatér
Venca Sosnovec, malíř Josef Zouber, nábytkář Josef
Zumr a Zdenek Moll, lino doda1 Josef Knop.”
V prosincovém Kvartu pokladník Ivan Kinda mimo jiné
píše: “Opravy a přestavba Národního Domu: M.
Sadílková 2, M.Kantor 100, J. Tůma 150, Andělovi 34,
M.Potůček 100, J. Tomáš 120, E.Lany 38, I.Kinda 100.
Celkem $644.00. Skutečné náklady (nová sprcha
a nové hrníčky - pouhá výměna rozbitých, materiál na
projekt přestavby) ovšem stály $1,348.00. Je třeba si
opět uvědomit, že pokud by nebylo daru - dobrovolné
práce lidí jako Jarda Kovařík - dlaždice, Josef Zumr a
Zdeněk Moll - nábytek a oprava dveří, Josef Zoubek vymalování, Vašek Sosnovec - práce, Vlado Kapusta návrh a spousta běhání, Marek Toman, Franta Říha
a Emil Holeček - odborné konsultace, Pavel Pospíchal všechno ostatní, nebylo by možné vůbec nic

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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a Národní Dům by se asi rozpadl. Jak vidíte, dary
a členské příspěvky zdaleka nepokryjí režii, zvláště
pokud si člověk uvědomí že na přiklad Gas & Fuel
od nás za toto období dostal $225.21, Elektřina stála
$686.13, Board of Works si napočítali $813.20, Fire
Brigade $114.00, Liqour licence $108.00 a podobně.
Po pravdě řečeno - drží nás nad vodou výtěžky
měsíčních zábav. A tak asi naše největší díky patří těm
co organizují a chodí na zábavy - z organzátorů snad
především Slávce Kollárové, Jardovi Tůmovi, Janě
Weilové a Pavlovi Pospíchalovi.
Dovolte mi krátký komentář. Jak zřejmě všichni víte,
chystáme podstatnou přestavbu Národního domu.
Do jisté míry je to vyložená drzost. V bance máme asi
$12,000 a odhady, kolik by stálo zadání staviteli jsou
kolem $80,000. My to ovšem nikomu nemůžeme zadat.
Prostě "se to" zase nějak udělá. To znamená že pár lidí
to opět odře za ty ostatní. No tak „ostatní“ - ozvěte se.
Potřebujeme pomoc a peníze. Na závěr snad ještě
jednu věc. Nikdo z nás - tedy funkcionářů, to nedělá
kvůli slávě a rozhodně ne (jak jsem jednou slyšel od

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

jednoho trouby) kvůli penězům. Ale došlo nám, zvláště
v poslední době, že jsme tu v Austrálii opravdu natrvalo.
I dnes, kdy je to nejen možné ale i vítané, se moc málo
lidí vrací "domů". Nám ostatním, kteří tady zřejmě
zůstaneme "natrvalo", snad stojí za to mít styčný bod.”
V prosinci 91 se koná pásmo poezie a hudby Kroužku
improvizátorů a tradiční Mikulášská zábava. Výbor dále
hledá cesty jak zlepšit péči o penzisty, pomáhat nově
příchozím a starat se o sociální potřeby krajanů.
V prosincovém Kvartu 92 starosta P. Pospíchal píše:
„Všichni víme, kde jsou nedostatky a co je třeba udělat.
Ve výboru víme i kolik to bude stát. Přestavba záchodů
(15000), topení a větráni (20000), světla a elektrika
(6000). Přesto návštěva Národního domu stoupla
v porovnání s uplynulými lety nesrovnatelně.“ A na
jiném místě uvádí, že: „...o úspěch Mikulášské zábavy
se především zasloužili: Jana Ulehlová, Slávka
Kollárová, Jožka Nešpor, Honza Úlehla, Zuzana
Valková, paní Heřmanová, Pavel Unger, Dáša
Kubešová, Pepa Zumr, Ivan a Dana Zacharovi. A 70
dětí“
Průběhem roku se opět koná celá řada zábav (např.
sedm akcí během pěti měsíců), oslava Svátku matek,
Šibřinky atd.
***

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

Ze zpráv ČTK
Klaus: „Současný Západ je zklamáním“
Po slibných změnách, které přišly po pádu komunismu,
se dnešní Evropa a celý Západ vrací zpátky k socialismu
a státem řízené společnosti. Prezident Václav Klaus to
řekl na konferenci Montpelerinské společnosti, kterou
hostil Pražský hrad. Vážnými problémy, které ohrožují
liberální demokracii a tržní ekonomiku, jsou podle něj
mimo jiné ztráta tradičních hodnot, populismus
demokratických politiků a rostoucí moc soudů,
neziskových organizací a médií.
"Pro mě, jako někoho, kdo se po pádu komunismu
aktivně podílel na přípravě a organizaci radikálních
politických a ekonomických změn, je současný svět
zklamáním. Žijeme v mnohem více socialistické a státem
řízené společnosti, než jsme si tehdy představovali,"
prohlásil Klaus.
Série otrav způsobených metylalkoholem
6. září Karvinská policie oznámila, že dva lidé
(devětapadesátiletá žena a o tři roky starší muž) zemřeli
v Havířově na otravu metylalkoholem, asi po požití
nelegálně upraveného alkoholu. Celkově na otravu zatím
zemřelo přes 30 lidí.
Vláda nejprve rozhodla o plošném zákazu prodeje
tvrdého alkoholu ve stáncích, a o týden později
Ministerstvo zdravotnictví zakázalo prodej tvrdého
alkoholu nad 20 procent na celém území ČR.
Je téměř jisté, že metanol byl výrobní surovinou a nikoliv
produkt fermentace či destilace v závadné lihovině.
V počátku se nepodařilo najít zdroj smrtonosného nápoje
Policisté obvinili v Česku v souvislosti se smrtícími
otravami metanolem řadu lidí celkem v pěti krajích,
přičemž třináct z nich skončilo ve vazbě. Nejvíce jich je
z Moravskoslezského kraje, kde padlo patnáct obvinění
a soud poslal do vazby devět podezřelých. Policisté také
zatím provedli přes 80.000 kontrol v restauračních
zařízeních a barech.
Lékaři nevylučují, že se počet obětí i zvýší. I přes
policejní vyšetřování a vládou přijatá opatření totiž
dál přibývá otrávených. Naopak několik lidí, kteří se
metanolem otrávili, dnes nemocnice opustili.
***

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

9

Letní tábor 2013
=ABC=

Česká školička

s českou výukou
už se zase blíží a léto volá...

Naše Česká školička u moře v Cheltenhamu zdárně
pokračuje s počtem 16-ti zapsaných žáků.
Po konferenci českých a slovenských učitelů obohatili
jsme osnovy o nové náměty i tematický přístup, který
nám byl názorně ve třídách předveden odbornou
učitelkou Nikolou a dalšími. Zájem dětí o výuku tak
vzrostl a výsledky se už dostavují. Děti si začaly nosit
domů i „povídavé“ úkoly. Rodičům děkuji za nápomoc
a hlavně, vydržte s častou a opakovanou mluvou na
děti v češtině. Zprvu se budou bránit, ale nakonec vás
budou obdivovat, že to vše umíte říct dvěma jazyky
a budou vás chtít napodobovat.
Jen tak posílíme v našich dětech české vědomí, aby se
mohly jednou domluvit v České zemi naší řečí.
Jistě to bude stát za naši společnou snahu, protože je
jasné, že krátká výuka jednou za 14 dní by sama
o sobě mnoho nedokázala.
Proto v zájmu vašich dětí:
Více česky - je to hezký!

Kde: opět na Šumavě (Melway 84/J5)
Komu volat: Helena (víkend) 9754 5159
Vlasta (večer) 9551 0279
Věk: 7 – 13 let, mladší pouze v doprovodu rodičů
na celý tábor
Za kolik: $260 – stejné jako vloni –
díky příspěvku grantu z ČR!
Kdy: Od neděle 6. ledna dopoledne –
do soboty 12. ledna dopoledne
(možno přijet už v sobotu 5. ledna)
Stan (menší) možno zapůjčit
Přihlášky a zálohu $100 posílejte do Mikuláše (t.j. do
6.12.) nebo osobně na společném táboráku na Šumavě
v sobotu 17.11. od 5 pm.
Podrobnosti v příštím čísle Kvartu, nebo volejte Vlastu!

Sunshine
Removals

P.S. Výuka v říjnu - 13.10. a 27.10.

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

Z konference učitelů v Sydney s Nikolou a naší paní
učitelkou Vlastou Š.

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

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 ŘÍJEN 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
13. října

Česká škola Melbourne

Sobota
13. října

Vintage Blue Band - Zábava

Neděle
14. října

Argentýnské Tango

Sobota
27. října

Česká škola Melbourne

Neděle
28. října

Krtek v Austrálii a na Novém Zélandu

Informace Zuzana mob. 0413 032 366

Večeře od 18.30 Rezervace 9551 0279 / 0408 088 167

Lekce od 17.30 hod.

Tancování od 19.00hod

Informace Zuzana mob. 0413 032 366

slavnostní zahájení výstavy 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

12:45

Cena $10

Cena $5

Cena $10

Cena $10

Cena $5

18:30

10:00

20:00

17:30

10:00

15:00
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