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Náš májově rozkvetlý listopad
Už jste si zvykli za ta léta, že v době, kdy se Evropa halí
do podzimních deštů a ulicemi se prohání spadané listí –
tady, v Austrálii to začíná překotně rašit a záhonky se
barví modří lobélií, muškáty se kobercově předhánějí
v barevných škálách s lomykamenem od bílé přes
růžovou, červenou až ostře fialovou a k tomu se trsovitě
naklánějí květové hrozny rododendronů, vistérií
a čilimníků....?
Zdejší jaro na rozdíl od toho evropského není po každé
stejné. Pamatuji se, že jednou, po dlouhém období sucha
to bylo všechno zvadlé a do šeda, okvětí na stromech
byla drobná a skloněná a letničky se ani pro nedostatek
vody nesázely. Za to letos, panečku, to si příroda opravdu zahýřila. Vodou spokojeně napitá země se
vyšňořila nádherou bohatých květů všeho druhu. Však jsme si říkali – letos to tu je jako v Evropě!
A tak s radostí ukazuji vnoučatům, kolik je v brčálově zelené louce roztomilých sedmikrásek,
ale i planých, žlutých gazanií. Pak se zastavíme pod nádherně rozkvetlými jabloněmi, které zaří do
ulice svým bohatým košem narůžovělých okvětí, kde mají napilno včely. Ale nejen květy. Všechny
mladé výhonky stromů ukazují svou jadrnou sílu, lesknou se a pomalu protahují větvičky, obalené
světle zeleným krajkovím listů.
Jaro se rozbujelo. Ano, letos opravdu a spontánně. Moudrá a neúnavná příroda se nebojácně vrhla do
své každoroční radostné povinnosti. Jaro dluhy nemá. Ty splatilo už loni poctivou přípravou před
minulým létem. Její velký kamarád – voda – ji nezklamal. Její další kamarád – slunce a teplo – také
přidaly ruku k dílu. Nepřítel – mráz – tady nehrozí. Taky zlomyslná holka – horká vichřice – si z jara
netroufne ukázat. A tak jaro jen blaženě kvete. Když je občas šplýchne studený lijáček, nechá ho
klidně sjet po lístcích jako krůpěje huse po peří. Každým rokem se znovu teším na svěžest jara.
Raduju se z jeho krásy a mladosti a snažím se nasát z něho osvěžení i pro duši a pro všechno, co je
třeba dělat. Mladé dívce se poví, že prožila 16 jar, dospělý počítají věk na léta, starším se blíží podzim
života a ti nejstarší říkají s úsměvem: “Tak jsem se zase dočkal po zimě dalšího jara.“
Tak tedy ještě hodně těch dalších jar naši sedmdesátnící, osmdesátnící i devádesátníci!
Všem oslavencům v měsíci listopadu přejeme všechno nejlepší!
Srdečně Vám všem blahopřejí všichni členové Sokola Melbourne.
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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Ze stolu výboru
Říjen v Sokolském výboru
Od srpna po valné hromadě se začalo vedení Sokola
zvolna přesunovat na nový výbor. Mnoho věcí jsme
zprvu nevěděli – třeba jak se pronajímá sál, kdo ho
bude uklízet, jak se platí komu a kolik atd. Původně to
vše měla na starosti skupina zvaná Bar Management –
nezávislý pronájemce, kterého našel ještě ve starém
roce výbor a sepsal s nimi smlouvu. Tento tým byl ale
nespokojený s našimi novými nároky a požadavky.
Zkrátka se po akci 6. října sebrali a jsou pryč. Výbor se
tedy statečně rozhodl, že se vynasnaží bar vést sám,
aby se ziskem z prodaných nápojů mohlo uhradit
několik dluhů. Je jich víc než dost.
Na první reakci by od toho jeden asi nejraději utek!
Jeden člen výboru to již udělal. Náš stav, situace,
postoj k věci a celkové řešení se mu nelíbilo. Nic
ve zlém, Victore. Díky za počáteční snahu. Snad nám
alespoň pomůžeš při žádostech o granty, což byl Tvůj
původní záměr. A k tomu ani není třeba být členem
výboru. Na jeho místo byl jednohlasně zvolen nový člen
- Václav Šindler. Ne, není příbuzným našeho

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

proslulého dodavatele pečiva Ládi, ale jsou
ze stejného kraje a mají podobné vlastnosti. Jsou to
dříči. Takže Vašek se již iniciativně ujal mytí oken,
výměny žárovek, očistění ventilací, opravy zdi u toalet
a zasazení náhradní lednice na nové místo. A to vše
ještě před zvolením do výboru. Na schůzi nám
nadšeně přinesl dlouhý seznam změn a oprav, které
je skutečně třeba udělat. Vždyť se ten náš Sokolský
dům nedávno dožil Kristových let v našem vlastnictví!
Ten seznam potřebných změn si necháme do dalšího
článku.
Teď ještě k činnosti Sokola. Chceme si udržet
pozitivní postoj a pozvolna splatit velké dluhy,
abychom mohli žádat s čistým štítem o českou
i australskou výpomoc a granty a dokázat sobě i Vám
členům, že jsme schopni vyřešit tuto těžkou situaci.
Zatím je naším jediným příjmem výtěžek z úterních
obědů, občasné dary a členské příspěvky. Nikdo
z členů výboru Sokola si nedává vyplácet účty na
telefon, benzin, pomoc v kuchyni, úklid, praní ubrusů,
korespondenci a administrativu.
Slovo zámky a klíče bylo na nějaký čas ožehavé.
Počáteční chyby dvou členů výboru způsobily,
že nutná výměna zámků proběhla narychlo, draho
a bez svolení celého výboru. Ale už je to za námi
a jede se dál.
Z posledního zasedání výboru sdělujeme:
Přestože nás teď hospodaří jen pět – (Martina je stále
na mateřské dovolené) a Louisa má (doufáme)
dočasnou pauzu pro nemoc dítěte, rozhodli jsme se
přes všechny jmenované nesnáze pokračovat.
Karolína a Věra nově a urychleně zásobí prázdný
dolejší bar a postarají se o všechny akce. Vašek
a Michal se chystají na první opravy. Vlasta se bude
snažit získat zájem členů o finanční výpomoc, kterou
sama též Sokol podpoří. Kvart vyjde za pomoci
Markéty, čímž ušetříme měsíčně $250.00, které
bychom jinak museli zaplatit za přípravu sestavení
stránek. Pomůže Vlasta a Daniela.

Kurzy češtiny v roce 2012
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
Protože prezidenta Karolína Ševčíková chtěla
z počátku zabrzdit několik aktivit a zpomalit tak i chod
klubu, mysleli si mnozí včetně nás, že je zapotřebí
požádat ji o odstoupení a udělat výměnu. Prezidentka
se ale vyjádřila, že chce zůstat nadále ve vedení a že
zlepšení budoucnosti našeho klubu si bere jako svoji
vážnou zodpovědnost. Doufáme tedy, že silami,
především spojenými, se nám tento cíl podaří
uskutečnit.
Budeme Vás nadále informovat o vývoji ve výboru.
Přátelé, členové, Sokolové, krajani, my se snažíme.
Snažte se nám tedy rovněž jakkoli pomoci.
Váš Výbor Sokola Melbourne

Finanční zpráva Sokola za září a říjen 2012
Za obědy ze čtyř úterků z kuchyně Sokola byl hrubý
zisk $ 2,020.00 a čistý byl $ 1,250.00. Celkové náklady
na jeden oběd činí cca $ 220.00.Velmi obzřetelně se
uhradí položky za potraviny na oběd, když vaří členové
výboru. Část výdajů je darována.
Další zisk:
- Prodané pivo za 4 týdny $ 167.00
- Příspěvek od pana a paní Zlatých $ 446.00
- Za večer bez hudby se vybralo $ 50.00 za večeři
a $ 30.00 za pivo
- Zálohy na klíče: Vybráno celkem $ 550.00
Dary od p. Košnara, p. J. Tomáše, pí Kopečkové
a pí Šustkové celkem $ 375.00.
Ke dni 26.10. bylo v pokladně Sokola celkem
$ 3,214.00. Čekají nás ale postupné splátky několika
velkých dluhů. Je to vysoký účet za vodu ($4,631.75 od
srpna 2010), který splácíme postupně měsíčně po
$ 1,000.00 a účet za elektřinu ($1,436.00 od června
t.r.) po dva měsíce částkou $ 700.00. Obecní poplatky
pro City of Melbourne - Byla docílena dohoda na
uhrazení dluhu ve výši $ 13,433.00. Každých 14 dní, až
do úplného splacení očekává úřad City of Melbourne
částku $ 1,000.00. Při tom je třeba dodržet včasné
zaplacení nových účtů. Platí se za Kvart, tisk stojí
$515.00 a poštovné $240.00 za jeden měsíc.

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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Je třeba kupovat potřeby na hygienu, osvětlení, zámky.
Není těžké si spočítat, že naše zodpovědnost vůči
splácení dluhů je veliká a že brzy stav naší pokladny
nebude odpovídat těmto nárokům. Přesto si ceníme
každého, byť i malého daru.
V.Š

Dodatek na vysvětlenou
Finanční nesnáze Sokola Melbourne počaly s renovací
kuchyně, která stála více než jsme měli našetřeno; byla
ale nezbytná, abychom splnili požadavky hygienické
kontroly. V té době měl ale Sokol nejen stálý příjem
z pravidelných akcí, ale i z grantu DHS. Pravidelné
akce pak začaly pomalu upadat a velký problém nastal
v březnu 2011, když byl zrušen grant DHS (o který
přišly všechny malé organizace). To byl hlavní důvod
proč loňský výbor vydal diskusní dokument / zprávu
o budoucnosti Sokola. Od ztráty DHS grantu Sokol
neměl žádný pravidelný příjem až do dubna 2012,
kdy se podepsala smlouva na pronájem baru a začaly
se pomalu splácet dluhy za poslední rok. Do té doby
se většina účtů hradila finančními půjčkami několika
členů výboru. Přestože se již většina dluhů splatila,
se zbývajícími nastanou problémy bez pravidelného
příjmu, o který Sokol přišel, když došlo ke zrušení
pronájmu baru.
S.V.

Omluva za nekonanou zábavu
V sobotu 13. října jsme se těšili na další sokolskou
zábavu. Tentokrát měla hrát skupina Vintage Blue.
Právě, když jsme dokoupili všechno potřebné na
sobotní večeři, ozval se v pátek telefon. Zavolal nám
pan Dr. Přemek Kunz – vedoucí hudby, že zpěvačka
jejich tria, Ivana, nebude schopná druhý den
vystupovat pro vážné onemocnění. Bylo nám líto jí
i nás. Ale zdraví nepřemluvíš ani nepodplatíš. Přejeme
tedy Ivaně brzké udravení a Vám všem zájemcům
o dobrou hudbu a tanec v Sokole se upřímně
omlouváme a budeme dělat všechno pro to, aby naše
příští zábava – Mikulášská, která se bude konat
1. prosince nám vyšla na 100 % a všem se líbila.
Ti, kteří si zakoupili lístky na zábavu 13. října mají
vstupenku uznanou rovněž pro večer 1. prosince.
Podrobnosti o Mikulášské zábavě najdete v inzerci
v závěru novin.
***

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

O knížkách a vánočním bazaru

Našim členům Sokola, manželům Martině
a Jiřímu Červenkovi, se narodila dceruška
Barborka. Upřímně blahopřejeme.
Maminka Martina zvládla porod hravě.
Jak by ne. Vždyť byla vytrénovaná svými
vytrvalými jízdami na kole do Sokola ze
South Yarra! Holčička se narodila ve
slavný svátek Svatého Václava, tedy 28.
září a dobře prospívá. Budeme se těšit, že se nám
přijde s maminkou, naší sekretářkou Sokola, brzy
ukázat.
A ještě jedno miminko přibylo do naší slovensko-české
komunity. Katarině a Janovi Tomka se narodil 25. září
syn Alexander. Přibyl nám tedy nový občánek do počtu
ve skupině Vodafest, kterého je Katarina prezidentem.
Budeme se s nimi těšit na viděnou nejen před Vánoci
na Šumavě, ale také na festivalu Vodafest, který se
bude konat v Austrian klubu v Heidelbergu v sobotu,
dne 16. března 2013.

Po čase nás opět v našem klubu pravidelně navstěvuje
pan Josef Tomáš. Zdá se, že si oblíbil naše úterní
obědy a také společnost mluvných přátel. S jedním
z našich členů, Mirkem Holubem, si dokonce dopátrali,
že znají společná místa svého mládí. Pan Tomáš je
nejen uznávaným profesorem matematiky, ale také
tvořivým byť skromným básníkem a překladatelem
tvorby Vladimíra Holana, uznávaného českého
básníka. Josef Tomáš vydal své básně a překlady
knižně a nabídl je Sokolu Melbourne jako dar, který si
mohou členové za malý poplatek zakoupit. Básně mají
úspěch. Prvních deset knih se hned prodalo po jejich
uvedení před dvěma týdny. Zbývá nám ještě několik
výtisků. Tento vhodný dárek pod stromeček si můžete
vybrat pro své blízké na jednom z úterních
předvánočních obědů, kdy bude rovněž nabídka
obohacena dalšími knihami a kuriozitami – vše
v cenách mezi 8 - 12 dolary. Vyřešíte si tak problém
s dárky, potkáte se s přáteli, pochutnáte si na řízku
nebou krocanu a uslyšíte naše krásné české koledy.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Křeslo seniorů

Žalov

Naše seniorka,
paní Mirka Vališová,
se nedávno dožila 91
let. Oslavili jsme její
nekulaté narozeniny
v kruhu přátel. Naše
paní Mirka si drží
štíhlou postavu,
vytříbenou eleganci
a zdravý rozum.
Dodnes jezdí autem,
je soběstačná
a zachovává si
pozitivní přístup
k životu.
Milá Mirko, drž se nám! Přejeme Ti prožít ještě mnoho
dalších společných oslav ve zdraví.
P.S. Snímek je z oslavy u manželů Bébrových, rovněž
členů Sokola Melbourne.

Oznamujeme Vám smutnou zprávu, že nás
opustila další členka Sokola paní Libuše
Helingerová. Ráda docházela do našeho
klubu nejen v úterý na obědy, ale také na
nedělní koncerty. Často rovněž pamatovala
na Sokol darem. Velmi nám všem chybí,
ale nejvíce ji postrádá její zarmoucený
manžel pan Tom Helinger.

Obědy v Sokole
Úterý 13.11. - Hovězí s koprovou omáčkou, knedlík
Úterý 20.11. - Kuře na paprice s knedlíkem
Úterý 27.11. - Řízek s bramborovou kaší
Úterý 4.12. - Svíčková omáčka s knedlíkem
Úterý 11.12. - Řízek s bramborovým salátem
Úterý 18.12. - Krocan, zelí, pečený brambor
+ polévka a zákusek s kávou

každé úterý od 12:45 hodin, všichni jsou zváni

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
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Náš dům

Na Vaší pomoci skutečně závisí živá budoucnost
našeho Sokola.

Část návrhů člena výboru Vaška Šindlera na opravy a
obnovu naší budovy Sokola. Nejprve jen pro upřesnění,
naši budovu sice vlastníme 33 let, ale její existence je
mnohem delší. Podle údajů ve spisech už existuje
alespoň 70 let. Proto se silně začaly objevovat některé
stavební nedostatky. Zrezivělé okapy a popraskané
vodní potrubí na vnějších zdech jsou jen začátkem.
Vašek i Michal navrhují urychleně začít s nejnutnějšími
opravami a úpravami. Mezi ty nejdůležitější zmiňme
následující:

Předem Vám děkujeme za ochotu a iniciativu a těšíme
se na Vaši odezvu.








Rádi bychom vymalovali vnitřek budovy,
ale nejprve je třeba vyměnit prasklé vodovodní
potrubí uvnitř sálu v rohu u schodů, které je
příčinou plísně na zdi
Další závada před vymalováním je na stropě
u baru, kde je třeba vyměnit část stropu novou
sádro deskou.
Zábradlí u schodů potřebuje nový nátěr.
Dřevěnou podlahu v sále je potřeba zbrousit
a navoskovat.
Bylo by velice efektivní, kdyby průčelí budovy
se sokolským nápisem bylo více osvětleno.

Nebudeme dále pokračovat výčtem těchto oprav
a úprav, další část nutných změn uvedeme v přístím
vydání Kvartu. V závěru Vás vyzýváme, abyste se
vyjádřili emailem i písemně k těmto návrhům a přidali
případně i Vaše vlastní. Všechny návrhy budou
zveřejněny a doufáme, že v budoucnu i uskutečněny.
Pro tyto opravy hledáme mezi námi schopné lidi nejen
pro údržbu a všechny druhy řemesel, ale také ochotné
pomocníky k vaření a obsluhu v baru. Rovněž bychom
uvítali pomoc s účetnictvím a administrativou.

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

Za výbor Sokola Vás zdraví srdečným Nazdar! Vlasta
Šustková

Pomožte našemu Sokolu
Náš klub, Sokol Melbourne Inc., by potřeboval silnou
finanční injekci, aby se vymanil z tisícových dluhů.
Proto, je-li mezi Vámi někdo, kdo by rád pomohl,
prosím, dejte vědět naší pokladní Vlastě (tel. 0408
088 167 nebo domů 03-9551 0279). Malé i velké
částky, odkazy poslední vůle nebo úroky z výher
a akcií, ale i malé procento ze zisku Vašeho obchodu,
podniku nebo podnikání – to vše by nám velmi
pomohlo urychlit splacení deficitu – schodku a čelit tak
budoucnosti společně s čistším štítem!!
Za výbor Vlasta Šustek

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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Pro děti a rodiče
Krtek v Melbourne

V neděli 28.října v Galerii Domov
za přítomnosti generálního
honorárního konzula ČR JUDr. Kantora OAM proběhlo
slavnostní otevření výstavy Krtek v Austrálii a na
Novém Zélandu, tedy v Melbourne. Toto nedělní
odpoledne bylo hned dvakrát slavnostní. Byla to
samotná výstava knižních ilustrací Krtečka, malíře
Zdeňka Milera a také státní svátek ČR, významné
datum v novodobých dějinách České republiky,
vyhlášení samostatného československého státu.
Děti z České školy Melbourne si slavnostně přišpendlily
trikolory a v rukou držely vlastnoručně vyrobené
vlaječky. Součástí výstavy byly také expozice
soutěžních kreseb a výtvarných dílek dětí z Melbourne
a okolí, vystoupení dětí z České školy Melb., výtvarný
koutek s pastelkami, puzzle, pexeso, domino a soutěž
“Jak dobře znám Krtka a jeho kamarády”.
Výstavu si prohlédli děti a rodiče z České školy
Melbourne už v sobotu a zároveň si na krtkovu
hromádku hlíny umístily svého krtečka, dále hosté na
nedělním odpoledni s programem a krajané, kteří přišli
na úterní oběd do Národního domu. Přes sto
návštěvníků přišlo pozdravit Krtka a obdivovat krásné
obrázky Zdeňka Milera. Jsme rádi, že výstavu shlédl
i konzul ČR Hani Stolina ze Sydney. Na závěr bych
ráda poděkovala dětem z České školy, které si na
zahájení výstavy moc pěkně připravily kulturní
program. Jednou z nich byla Anežka Synac a o výstavě
nám také napsala:
Hurá za Krtečkem
Na výstavu Krtek v Austrálii a na Novém Zélandu jsme
se s bráškou moc těšili. Oba jsme doma namalovali
obrázky do soutěže. Obrázky namalovalo spousta dětí
z naší školy a všichni jsme na naše krtečky a jeho
kamarády byli moc pyšní. Maminka říkala, že ten můj

byl ale nejkrásnější. Mně se, ale líbí víc ten od pana
Milera. Stejně se má ten krtek. Taky bych chtěla vidět
tolik zemí jako on. Jé, ale nejvíc bych chtěla letět
raketou do vesmíru, jako krtek.
Na výstavě paní učitelka říkala, že také slavíme státní
svátek České republiky a tak jsme všichni nejdřív
zazpívali naši hymnu, kterou jsem se ale ještě
nenaučila. Ve škole zpíváme totiž australskou a ta je
úplně jiná. Potom ale jsme se všemi kamarády ze školy
přednášeli a zpívali básničky a písničky o krtkovi. Bylo
jich hodně a byla to fuška se je všechny naučit zpaměti,
ale Talia musela dokonce před všemi navštěvníky
i číst, a to já naštěstí nemusela.
Na celém odpoledni bylo nejlepší, že jsme si mohli
všichni hrát s krtkovýma hračkama a knížkama.
Dokonce jsem mojí kamarádce malé Elišce pomohla
složit krtkové puzzle a vymalovala spoustu dalších
obrázků s krtkem a zahrála si pexeso. Ostatní děti
se taky snažily, ale otázky do soutěže mi pomohla
vyluštit maminka, protože jsem si nemohla vzpomenout
jak se jmenoval ptáček, který krtkovi ušil kalhotky.
Nevadilo mi to ale, protože ani tatínek sám nemohl
spočítat soutěžní úkol pro dospěláky. A tak nedostal
ani bonbon, jako já. Až strejda David věděl, kolik látky
Krtek potřeboval na svoje kalhotky s kapsami. Já si
myslím, že jí potřeboval stejně jako každý jiný. Navíc
do Austrálie by mu stejně stačily jen plavky. Taťka
dokonce ani nevěděl, co nosil krteček v těch kapsách.
A vy to víte?
Arwen-Anežka Synac, 6let

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

Letní dětský tábor 2013
=ABC=
pro Čechy a Slováky
s hravou výukou jazyka
od 6. do 12. ledna 2013
Kde:

opět na Šumavě (Melway 84/J5)

Věk:

7 – 13 let, mladší pouze v doprovodu rodičů
na celý tábor

Cena:

$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)

Info:

Vlasta Šustek (03) 9551 0279

Přihlášky a informace na táboráku na Šumavě
v sobotu 17.11. od 17 hod.
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Tradiční táborák
na Šumavě/Belgrave
v sobotu 17. listopadu 2012 od 17 hodin
klobásy k dostání na místě, pití s sebou
odpoledne od 15 hodin hry pro děti školního
i předškolního věku
Info: Vlasta Šustek (03) 9551 0279
Melway 84 J5

Dětský koutek
 Které hádky mají děti nejraději?
 Bije to a neví koho, utíká a neví kam?
 Corůstáá a douvá - co je to?

Vyzýváme děti k účasti
ve výtvarné soutěži:

Nevíte jaký dárek k Vánocům?

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 prosím zasílejte do 12.prosince 2012
na adresu Konzulátu ČR v Sydney P.O.Box 132,
2030 Vaucluse, NSW.

ČESKÉ HRAČKY LZE OBJEDNAT I V SYDNEY:
Výrobky MÚ Brno a knihy:
Generation Toys - Ales Cervenka
www.generationtoys.com.au
email: info@generationtoys.com.au
Výrobky Dino Toys
Exclusive Distributor for Australia & New Zealand
Tel.: (+61) 0415 796 996
Email: districoau@gmail.com

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

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

Národní dům v Melbourne
Údobí nové generace 2
Historická črta, část 6 - pokračování
Aleš Nebeský
Je také zahájena přestavba přední části budovy,
která je v prvé polovině 1993 dokončena. Březnový
Kvart publikuje fotografie, jak Josef Zoubek a František
Adámek malují schodiště. Na valné hromadě 18. srpna
(účastnilo se jí 33 členů) starosta poděkoval 80ti lidem
za práci a obětavou pomoc.
„Kdo tam všechno pracoval? – a že jsem na schůzi
jmenoval 80 lidí a že v zápisech nejsou?,“ podivuje se
Pavel Pospíchal. „No, zřejmě zapisovatel nezapsal.
Možná že těch, co pomáhali a pracovali bylo i víc.
Proboha, vždyť je to víc než deset let. Škoda, že se
tehdy nevedly lepší záznamy. On ale nebyl čas... tolik
práce s tím bylo. A že jsem děkoval 80ti lidem – je to
možné, ale rozhodně si je nepamatuji. Jen tak
namátkou, určitě mezi nimi byli: P.Baroš, H.Divišová,
J.Hanka, E.Holeček, V.Kapusta, J.Knob, J.Kollárová,
S.Koman, M.Konvičná, K. Konvičný, B.Kubeš, V.Kubeš,
J.Kutka, V.Maršák, J.Nešpor, B.Prchal, V.Ružic,
H.Růžicová, J.Slarko, V.Sosnovec, V.Truhlář,
M.Warmuž, I.Zachar, J.Zoubek, atd. Bylo jich ale určitě
víc. Tohle je jen co si vzpomínám, ti ostatní, nechť mi to
prominou.“
Ze zprávy odstupujícího výboru vyplývá, že přestavba
bude celkově stát přes $24000 a že je ještě třeba udělat
kus práce. Na dokončení přestavby domu bude třeba
vypsat půjčku, tak jako to udělali zakladatelé domu.
Nový výbor byl pak zvolen ve složení: starosta
P. Pospíchal, místostarosta J. Tůma, jednatelka
J. Kollárová, pokladník J. Nešpor, knihovnice Z. Krčová,
zapisovatelka P. Smítková, zábavní referent J. Křepčík.
Členové: M. Hájek, V. Haramul, M. Hemala,
ing. J. Hlávka, ing. E. Holeček, arch. V. Kapusta,
K. Konečný, J. Skálová.
V srpnovém Kvartu 93 píše starosta Pavel Pospíchal:
„Chceme-li v příštích letech pokračovat jako
organizovaný celek – jinak nás nebude nikdo brát vážně
– musíme získat ke spolupráci více špičkových členů
naší krajanské komunity. ... Nepodaří-li se nám splnit
tento naléhavý úkol, Sokol a tím i český společenský
život v Melbourne přestane existovat.

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

Představa některých mladších krajanů o Sokole je
zkreslená. Nejsme organizace jejíž činnost spočívá
v cvičení prostných na Spartakiádě. Naopak v dnešním
Sokole se necvičí a náš program je více založen
na kulturní a společenské aktivitě.“
Kvart také uvádí částečný seznam půjček:
Mr. Mrs Dobeš 500, Z.Diviš 1000, P.Rosenfeld 5000,
Mr.Mrs Konvičný 1000, Mr.Mrs Ruzic 1000, M.Hemala
1000, Anna Nešpor 3000, Josef Kinda 1000, J.Tůma
5000.
V roce 1993 je ukončena přestavba dolního sálu,
kuchyně a záchodů v ceně přes $35000.
Podle záznamů zejména „společenský život bují“. Výbor
ale i nadále hledá lidi ochotné pracovat. V květnovém
Kvartu 94 starosta P. Pospíchal vyzývá: „Je nutné,
aby do nového výboru byli zvoleni iniciativní lidé
s organizátorskými schopnostmi a s ochotou věnovat
krajanské pospolitosti část svého volného času.“
Během roku 1994 je zavedena klimatizace ($25000)
a pořízen video projektor a zvukové zařízení ($5000).
Objevuje se ale další „problém“. Miloslav Hájek
vysvětluje, oč tehdy šlo: ”Nemohu přesně říci kdy bylo
nařízeno všechny neziskové (dobročinné) Proprietary
Companies Ltd. předělat do Associations. Rozhodně to
bylo na podnět Taxation Office, aby se zabránilo
převodům zisku a hlavně assets při rozpouštění. Myslím,
že se tomu v Čechách říká “tunelování”. Inkorporace do
asociace musela být udělána i proto, protože Taxation
Office nechtěl více uznat daňové úlevy pro Pty. Ltd.
Asociace totiž daň ze zisku neplatí - členové se nesmí
podílet na zisku, mohou ale být odměněni za vykonanou
práci, rozhodnutím výboru (kuchař, účetní, uklízeči atd.).”
„A jak jsem se k tomu dostal? Jako kluk jsem byl
v Sokole, na Kladně. Zde jsem ale neměl zájem o cvičení
a tak ani nevím, kdy jsem se já a manželka Adéla stali
členy Sokola. Bylo to ale později po založení. My jsme
neměli zájem ani čas na spolky, ale byli jsme připraveni
pomoci finančně. Chodili jsme na zábavy ať byly
pořádané kýmkoliv, fotbalisty a později divadlem,
a mnohokrát jsme přispěli finančně, kde bylo potřeba.
Pamatuji se, že když hledali místo po Sokolovnu, hodně
jsme se stýkali s Josefem Kopeckým a také s Josefem
Kadaněm. Josef často přišel za mnou a vybíral
příspěvky, člen nečlen. Vlasta Šustková a Jarda Petráň

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

u toho byli také. Tak jsem také poznal Evu Greg/
Breward, která se starala o pomoc disidentům.
Až teprve někdy v půlce 80tých let jsem se zapojil do
práce v Sokole a pak jsem byl i ve výboru. Pamatuji se,
že první čísla Kvartu jsme připravovali k rozesílání
u nás doma.
Když přišla nutnost změnit Sokol P/L do Associace, byl
jsem Public Officer. To je takové “děvče pro všechno”.
Je jmenovaný výborem, podle potřeby. Dali to mně,
protože jsem byl více zvyklý jednat s úřady, než oni.
Z výboru jsem pak odešel, když jsme se stěhovali do
Queenslandu. Členy jsme ale oba dodnes.”
Valná hromada 21.8.94, které se účastnilo 30 členů,
odhlasovala změna jména Czechoslovak Sokol
Gymnastic Association Pty.Ltd. na Sokol Melbourne
Incorporated. Ve zprávě se dále konstatuje, že:
„Společenský život krajanů je dobrý, ačkoliv je nás
málo. Velmi důležité je však otázka sociální – musíme
myslet na starší krajany.“
Výbor byl zvolen ve složení: starosta P. Pospíchal,
místostarosta J. Tůma, jednatelka J. Kollárová,
pokladník J. Nešpor, knihovnice Z. Krčová,
zapisovatelka P. Smítková. Členové: V. Haramul,
ing. J. Hlávka, K. Konečný, J. Křepčík, F. Rosenfeld,
J. Skálová, H. Rosenfeldová. Revizoři účtů
R. Geberová, S. Nolč.
27.9.1994 byl Sokol Melbourne Inc. oficiálně uznán
jako „Incorporated under The Association Incorporation
Act 1981“. Na dokumentu je uvedeno „management
committee“ ve složení: Pospíchal, Tůma, Nešpor,
Kollárová, Skálová, Hlávka. Jako „Public Officer“ je
podepsán Hájek
V zářiovém Kvartu 94 starosta P. Pospíchal uveřejňuje
poděkování všem, kteří v tomto roce věnovali svůj
volný čas a peníze. Nejvíce přispěli J.Křepčík,
J. Kollárová, Z. Krčková, P.Smítková, J.Skálová,
J.Nešpor, H Divišová, A.Gráfová, M.Konvičná,
H.Růžicová, manželé Špirochovi a J.Špiroch ml.,
V.a E.Zlatý, P.Dědek, K.Kovacz a mnoho dalších.
Mezi peněžními dárci pak jmenován: J. Košňar, J.
Horák, F. a A. Heřman, R. a V.Kugler, M. Culková,
S. Nolč, I. Cvach, W. Kepný a další.
***

Vyučujeme hře na klavír
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Vánoční cukroví
$42/kilo
objednávky na tel. 9807 2326
Pro velký zájem, prosíme, objednejte si tradiční
české vánoční cukroví již teď,
nejpozději však do 30.listopadu.
Cukroví je možné si vyzvednout podle dohody.

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

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

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 LISTOPAD A PROSINEC 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
10. listopadu

Česká škola Melbourne

Sobota
24. listopadu

Česká škola Melbourne

Cena $10

Informace Zuzana mob. 0413 032 366

Cena $5

Informace Zuzana mob. 0413 032 366

Cena $5

Sobota
1. prosince

Mikulášská taneční zábava - Vintage Blue Band

Neděle
2. prosince

Mikulášská nadílka

Sobota
8. prosince

Česká škola Melbourne

Včetně večeře (od 18.30 hod) Rezervace tel. 9551 0279

Vstupné je za rodinu, v ceně je nadílka pro každé dítě.

Informace Zuzana mob. 0413 032 366

Poznamenejte si ve svém kalendáři – akce v roce 2013:

Cena $30

Cena $10

Cena $5

18:30

10:00

10:00

20:00

15:00

10:00

HALA k Pronajmutí

23. února 2013 – skupina Olympic v Melbourne
16. března 2013 – Vodafest, český a slovenský festival

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

Volejte 0408 088 167

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

Mikulášská taneční zábava
v sobotu 1. prosince 2012
poslední zábava v tomto roce
v Národním domě, 497 Queensberry St, North Melb.
Přijďte na guláš,
přijde Mikuláš.
Hudba: Vintage Blue Band – k poslechu a tanci od 20 hodin
Vstupné: $30 včetně večeře (guláš s knedlíkem + malé plzeňské)
Večeře: 18.30 – 20.30 hodin
Rezervace: (03) 9551 0279 nebo 0408 088 167

Zveme malé i velké do Národního domu na dětskou

Mikulášskou nadílku,
v neděli 2.prosince 2012 od 15.00 hodin
Čeká vás soutěž v kreslení, vánoční koledy, vystoupení
dětí z České školy Melbourne a České školičky
z Cheltenhamu a nadílka od Mikuláše a anděla.
Vstupné pro rodinu je $10, v ceně je nadílka pro každé
dítě. Pokud přinesete ještě vlastní nadílku,
čitelně ji označte jménem a příjmením dítěte.
Občerstvení bude možné koupit v baru, k prodeji
budou zákusky, vánoční pečivo a káva.
Vydává SOKOL MELBOURNE INC.
P. O. Box 794, North Melbourne 3051,
Internet: www.sokolmelbourne.com.au
If undelivered return to:
P. O. Box 794
North Melbourne 3051
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