Prosinec 2012 / Leden 2013

ročník XXIV
vydává SOKOL MELBOURNE INC.
Národní dům - 497 Queensberry St.,
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051
tel. 03 9551 0279 mob. 0408 088 167
email: kvart@sokolmelbourne.com.au

Léto, milé léto,
cos nám přineslo?
Slunce, kvítí, ovoce,
ale taky Vánoce - VÁNOCE
Po májovém listopadu se blíží horký prosinec a leden s dlouhými dny
na pláži, ledničkami plnými piva a ampaňského, ale přesto i ulicemi
a obchody, plnými nápadných vánočních ozdob a lákavých dárků.
Kupte, kupte ! - Je to lacinější a jen náš dárek je ten nejvhodnější!
Pro naše děti, milé, drahé, partnery, kamarády ........
„Reklama, neklam ma !“ zaznělo jednou z kazatelny ústy Otce Petra
Dikoše.
Tato jasná pravda nám dává prohlédnout, abychom se nestali obětmi
vánoční psychosy a paniky a dali prostor pravému důvodu Vánoc:
Je to čas ukázat drahým, že máme pro ně v naší mysli a v srdci místo.
Že na ně myslíme malým dárkem, který jim z lásky dáme, podíváme
se jim do očí a tím i do duše a přejeme krásný čas pokoje.
Je to rovněž doba obnovy života. Narodilo se dítě se vší nevinností,
krásou a něhou, kterou při pohledu na ně cítíme v srdci a o tuto lásku
se se všemi dělíme. A to je ten největší dar, který si o Vánocích můžeme
dát - vzájemnou pospolitost v lásce a v pokoji.
Přejeme Vám tedy, abyste spolu s milými a blízkými prožili cituplné
vánoční dny, přizvali k nim i dočasně osamělé, ať studenty či rozloučené
páry a naplnili si tak vánoční čas nejen štědrostí bohatého stolu,
krásného stromu a dárečků, ale rovněž i bohatým pocitem dobré vůle,
která žije v lidech všude o těch horkých australských Vánocích.
Výbor 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
Přestože několik zamluvených zábav bylo odřeknuto,
členové výboru si dali záležet na objednané zábavě
Jugoslávců v sobotu 10. listopadu. Guláše sice bylo
příliš mnoho, ale byl velmi dobrý. Krásná světelná
výzdoba, dobrá obsluha za barem a bohatý výběr
lihovin byl odměněn nejen chválou, ale také obratem
1.300 dolarů. Čistý zisk za večer: guláš – 250.-,
zákusky – 58.-, alkohol – 650.- a nájem 300.- (450 +
150, vydáno za obsluhu a úklid) = úhrnem 1.258
dolarů. I když bychom odečetli položku za výzdobu
(180.-), dělá čistý zisk 1.078.- za jeden večer.
Výbor se tedy činí a jen doufáme, že návštěvnost naší
Mikulášské a dalších zábav rovněž stoupne díky našim
krajanům, abychom se jim mohli vykázat podobným
úspěchem.
Na uprázdněné místo po Louise Vondrové se přihlásili
Silvia Maťoová a Jiří Chlanta. Jsou partnery, přijeli
z České republiky na několik let a již se velmi osvědčili
za barem, v kuchyni, u zvukové aparatury a se
znalostmi v účetnictví. Jsme rádi, že jsou ochotni nám
pomáhat při akcích a nedali se odradit ani určitými
nesnázemi včetně občasné výměny názorů

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

při schůzích. Prezident Karolína vede schůze
železnou rukou, Věra Z. se obětavě stará o bar,
objednávky, ale i plakátky v angličtině, Vlasta pečuje
o stvrzenky, pohledávky a dárce a Vašek Š. má
nesčetně plánů na opravy, úpravy, ale i mnoho
námitek, poznámek a připomínek. Naše maminka
Martina, sekretářka, nám přivedla ukázat její
šestinedělní dcerušku, roztomilou Barunku. Přesto,
že je s miminkem mnoho práce, Martina už chystá
plakáty do oken, potřebné k zajištění inzerce na
veřejný pronájem sálu Sokola. A také pomáhá při
korespondenci.
PLÁN AKCÍ ČINNOSTI SOKOLA NA PROSINEC’12,
LEDEN A ÚNOR ’13:
Sobota – Mikulášská zábava s nadílkou pro
1.12.
dospělé, večeře od 18.30hod. a hudba
od 20.00hod.
Téma: “Přijďte na guláš, přijde Mikuláš”
Vstupné: 30.- dolarů (večeře, jedno pivo,
káva a zákusek)
Neděle – Tradiční odpoledne s Mikulášem
2.12.
a nadílkou pro děti, od 15.00hod.
Vstupné pro rodinu: 10.- dolarů
Pátek – Vánoční večer s filmem a občerstvením
14.12. pro studenty i veřejnost
(info Věra Zlatá)
Vstupné: 8.- dolarů za osobu
Neděle – Vánoční oběd pro seniory, tenisty a
16.12. veřejnost(polévka, řízek s bramborovým
salátem, káva a vánoční pečivo)
Vstupné: 25.- dolarů za osobu
Rezervaci je nutné potvrdit nejpozději do
13.12.2012 na telefonním čísle 9551 0279.
Pondělí – Silvestrovská zábava s hudbou, tancem,
31.12.
šampaňským a občervstvením (studená
mísa, zákusky, oříšky)
Vstupné: 50.- dolarů za osobu, studenti:
40.- dolarů, bez občervstvení: 20.- dolarů
Úterý – Zahájení pravidelných obědů. Podrobnosti
5.2.13 najdete v únorovém vydání Kvartu.
Neděle – Švestková neděle s knedlíky, gulášovou
17.2.13 polévkou a zmrzlinou

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
Předběžné oznámení: Masopustní zábava – Fašank –
se znamenitou hudbou, bohatou večeří a alkoholem
všeho druhu se připravuje na sobotu 2. března 2013.
Velká inzerce bude v příštím únorovém Kvartu.
FINANČNÍ ZPRÁVA Z VÝBORU
K 22.11.2012 bylo na účtu Westpac Sokol Melbourne
Inc. (B.S.B.: 033 132, Číslo účtu: 29 08 64) $ 6,024.00.
Začínají se nám ozývat někteří členové Sokola
s nabídkou daru, abychom mohli vyřešit naše finanční
pohledávky. Všem dárcům malým i velkým předem
srdečně děkujeme.
V měsíci listopadu jsme obdrželi finanční dary na Kvart
a Sokol: pí. Russová, p. Jandovský, p. Kantor,
m. Hemalovi, pí. Dolínská, p. Sujansky
– celkem 575.- dolarů.
Pro vaši informaci, účet za vodu (West Water Bill) byl
snížen o 800.- dolarů a pohledávka obecních poplatků
Melbourne City Rates obdržela dalších 1000.- dolarů.
Těšíme se, že vám budeme moci sdělit další radostné
informace o splátkách v přístím čísle Kvartu.
***

Byl to pěkný táborák...
...píšou přátelé na zpravodaji svého počítače
známým... a opravdu... Sešlo se nás přes čtyřicet,
z toho patnáct dětí na hry a cestu za pokladem.
Tři soutěže - se slovy, s houbičkami a házením pomohli
přichystat Katka, Zdeněk a Dana. Děti v týmech Koaly,
Klokani a Krtečci byly vedeny Blankou, Veronikou
a Zdenkou. Všichni si šikovně počínali. Nejvíce bodů
a cenu dostali Anička, Marney a Anthony. Pak se šlo
hledat tajúplnou cestou pravý poklad do šumavských
houštin podle mapy a kamínků. Obětavá Dáša
s Daviem donesli opravdovou schránku na poklad,
plnou zlaťáků (z čokolády) a vlastnoručně vyrobených
perníčků. Děti poklad šťastně našly, nadšeně se
podělily a ještě šťastněji to rychle spořádaly.
Ohníček už hořel a tak se šlo na opékačku.
O přípravu a prodej se postarali Tonda s Katkou.
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Pečlivě všechno předkrájeli a vydali. A protože byly
uzeniny přímo od výrobce, kdaždý si náramně na
klobáskách pochutnal. Ovšem, takový vlastnoručně
opečený kousek, to je výkon! Musíš přece vydržet
u sálavého ohně, který žhne do tváří a kouř tě štípe
do očí! Ale hlavně, když buřtík nespadne do ohně...
i to se párkrát stalo, ale dostali bezplatnou náhradu.
Skončili jsme tu svou dobrotu s houskou a hořčicí
a už sedíme na lavicích vyrobených Petrem a Adamem
a zpíváme při kytaře. Pro malé je to pár národních
písniček a pro dopěláky nějaká ta trampská. Bezva
jsme si zazpívali se Zdenkem, který je odborníkem
v hudbě a rád se podělil o svůj kumšt.
Už se stmívalo a citelně ochladilo, ale domů se nám
ještě nechtělo. Děti si hrály s míčem, dospělí debatovali
a mrňata pospávala v mámině náručí. Co na plat,
ta naše australská Šumava si drží svoje krásné kouzlo.
A jestě na závěr. Jedním z hlavních důvodů táboráku
byla informace o letním táboru pro děti. Přihlásilo se
zatím deset dětí, dostaly přihlášku a pokyny. O náš
tábor se také zajímá šest mladých českých dospělých
studentů, kteří mají zkušenost a zájem a chtějí se
zúčastnit pobytu po celý tábor jako vedoucí. Vlasta má
tedy o starost méně. Také Helena dostala příslib dvou
pomocnic do kuchyně. Proto, pokud jste to nestihli
dojet k táboráku, a máte-li zájem o tábor a v rodině děti
školního věku, ozvěte se vedení tábora na číslo 0408
088 167 nebo nechte vzkaz na lince 9551 0279. V.S.

CASSIA
HOUSE
– denní oddechový
odpočinek pro hosty
je iniciativa australské
vlády,
financována
National Respite for Carers Program. Tento program
se zaměřuje na pečovatele nabízející jim zasloužený
oddech a také vědomí, že jejich rodinní příslušníci jsou
v dobrých rukou.
Tyto služby se nachází v Manningham Centru
Cassia House Residential Age Care Facility
(Doncaster), kde poskytují možnosti oddechu pro
opatrovatele slabých, starších lidí, včetně duševně
a tělesně postižených osob (dementia). Během celého
dne zde nabízí řadu zábavných a rozptylujících
programů.
Tento program má specifické zaměření na potřeby
primárních pečovatelů v naší komunitě a je nabízen
každý týden ve čtvrtek, pátek a sobotu. Zaměstnanci
CASSIA HOUSE jsou vysoce schopní, zkušení
a přátelští.
Počet míst k dispozici je omezen. Pokud máte zájem
o více informací ohledně oddechového odpočinku,
kontaktujte prosím koordinátorku Sharon Gammon
na tel. 9856 1236 nebo 0458 379 377.

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
...Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
Příští stanice Česká škola, North Melbourne...
Několikrát do měsíce cestujeme po České republice,
ať už putujeme s písničkou či pohádkou, vítáme
vlašťovky a s nimi jaro, s Bobem a Bobkem si dáme
ranní rozcvičku a nebo se s paní učitelkou přeneseme
do Prahy a hrajeme si na pražské metro. To vše
a mnohem více je náplní České školy Melbourne, která
se v Národním domě schází již tři roky. Před třemi roky
jsme začínali písničkou „Jede, jede mašinka, kouří se jí
z komínka“ a program probíhal společně pro všechny
věkové kategorie. Od té doby naše škola udělala velký
skok vpřed a dnes už se “vozíme metrem“ a děti jsou
rozdělené do tří skupin. Stále však klademe důraz na
českou písničku a ve výuce využíváme rytmus. V roce
2012 naši činnost finančně podpořilo Ministerstvo
zahraničních věcí ČR a Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, a to nejenom samotný provoz školy,
ale i dětskou knihovnu a učebnice, na které se těší děti
a hlavně paní učitelky. Kromě sobotní školy nabízíme
nedělní celodenní výuku a tématické workshopy,
nechyběla ani výuka hry na flétnu. Během roku jsme
mezi námi s velkým nadšením přivítali několik
hostujících učitelů z ČR. Děti z České školy Melbourne
nacvičily několik pásem a vystoupily na pěti veřejných
akcích.
Děkuji všem rodičům, které s dětmi školu pravidelně
navštěvují a umožňují tak dětem se scházet v kolektivu
česky mluvících kamarádů, podporují českou kulturu
a český jazyk. Společně docílíme toho, že vzdálenost
mezi Českou republikou a Melbourne bude minimální.
V České škole jsou vítáni všichni a to kdykoliv během
roku. Neváhejte, nasedejte.... příští stanice Česká
škola, North Melbourne a to v sobotu 2.února 2013.
Těšíme se na všechny.
Zuzana Vasitch
Info: 0413 032 366

Tento rok si sobotní zpívání a českou školu oblíbilo
dalších šest rodin a právě je jsme požádali, aby se
s Vámi podělily o své zkušenosti:
O zpívání v Sokole jsem se dozvěděla od kamarádky
a nejprve se mi moc nechtělo každou druhou sobotu
jezdit tak daleko. Jednou jsme se ale do České školy
Melbourne jeli podívat a po prvních pár minutách mi
bylo jasné, že jezdit budeme a rádi. Moje dcera Anežka
(5) mluvila česky docela dobře, ale chyběl jí kontakt
s česky mluvícími dětmi. Hned po prvním zpívání
prohlásila: „Tady se přihlásíme, tak jo?“ Aubrey (2)
se zatím ke zpívání přidává jen občas, ale moc rád
si půjčuje knížky z knihovny. Zpívání, škola i knihovna
jsou vedené moc hezky. Mockrát děkujeme a těšíme se
na další rok.
Dáša
Anežka (5): Já mám ráda psát, co paní učitelka
Zuzana říká a já mám ráda taky tu písničku „Šel do
zahrady, do zahrady s motykou“. A můj brácha Aubrey
má rád krtka a má rád si dole hrát a schovávat se.

zpívání s velmi oblíbeným hostujícím učitelem hudby
Zdeňkem Hladíkem

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

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
Jsem maminkou dvou kluků, Dominika (3) a Alexe (1).
Vždy jsem žila v domnění, že mé děti se naučí česky
bez problemů. Jsem přece Česka, když na ně budu
mluvit česky, zpívat jim písničky, vyprávět pohádky,
tak to půjde samo. Nestalo se. S rostoucím odporem
staršího syna jsem pomalu začala boj vzdávat
a vydávat pokyny anglicky. V únoru jsme začali
navštěvovat Českou školu v Sokole, která otevřela
Dominikovi nové obzory. Už chápe, že nejen babička
mluví česky, a věty typu: “Don’t speak like this, Mum.
Only babička can speak like this.” zmizely z našeho
života. Ačkoli se Dominik v České škole zatím moc
neprojevuje, není nic krásnějšího než poslouchat, jak si
doma s radostí zpívá české písničky. Zahřálo mě
u srdíčka, když se nedávno z jeho pokojíčku těsně před
spaním ozývalo “Já jsem muzikant….”. I malý Alex ma
české písničky rád. “Bé, Bé” (Pásla ovečky) a “Bum,
Bum” (Tluče bubeníček) jsou zatím nejoblíbenější.
Míša

5

Dominik (3): “I like seeing my Czech friends. I like
Krávy, krávy and Jede, jede (Jede, jede poštovský
panáček).”
Že je v Austrálii velká komunita Čechů jsem věděla
předtím, než jsme se vloni přestěhovali. Co jsem
nečekala je, že je mezi nimi taková prima atmosféra
a nabízí takový výběr aktivit. Žili jsme spoustu let v Anglii, ale tam jsme nic tak dobře organizovaného neměli.
Na nedělní školu se s dětmi moc těšíme: "Maminko,
a víš co je na celé škole nejůžasnější? Obchůdek.
Tam si toho můžeš koupit, ale jenom pro ty, kteří umí
mluvit pěkně česky," nadšeně vždy vypráví po návratu
Anežka (6). (pozn.: v obchůdku se nakupuje za žetony,
které děti získávají v průběhu dne za splněné úkoly)
Alexandra
Viktor (9): "Já se vždycky těším na Českou školu.
Mám rád, že mluvíme jenom česky. Nejvíc se mi líbilo,
když jsme se učili o olympiádě. Já mám rád se učit hrát
na flétničku. Vždycky se těším na paní učitelky."
***

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

ředitelka České školy Melb Zuzana Vasitch se svými
dcerami a ostatními žáčky v grafickém ztvárnění

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

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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Z dielne Vodafestu 2013
Vážení krajania, milí priatelia Vodafestu!
Verím, že už sa všetci tešíte na ďalší
ročník Vodafestu, ktorý sa nezadržateľne blíži.

S potešením vás pozývame na Vodafest 2013, ktorý
sa bude konať dňa 16. marca 2013. Už tretí ročník
festivalu sa bude konať počas týždňa osláv kultúrnej
rôznorodosti vo Viktórii známeho ako Cultural Diversity
Week. Tento je príležitosťou pre všetky komunity žijúce
v Melbourne zdielať ich kultúrne hodnoty, vieru i jazyk
a osláviť tak výhody ktoré multikultúrna spoločnosť
prináša štátu Viktória. Počas tohto týždňa sa budú
konať na rôznych miestach v Melbourne multikultúrne
akcie, festivaly, benefičné večere či koncerty rozličných
komunít žijúcich v Melbourne. Sme radi, že Vodafest –
Český a slovenský festival bude jednou z nich.
Zároveň sa tretí ročník Vodafestu presunie na nové
miesto konania. Vodafest 2013 sa bude konať
v rakúskom klube - Austrian Club Melbourne,
90 Sheehan Road, Heidelberg West.
Veríme, že nová lokalita pritiahne i nových
návštevníkov a umožní nám tak podeliť sa o našu
kultúru s miestnymi obyvateľmi. Priestory rakúskeho
klubu umožňujú príjemné rodinné vyžitie, park pre
piknik či odpočinok pod stromami podobne ako
Šumava Peksa Park.
Na Šumavu, ktorá je nám všetkým srdcu blízka však
Vodafest nezanevrie. Zisk z tohtoročného festivalu
pôjde na výstavbu detského ihriska na Šumave. Ihrisko
je momentálne v plánovacom režime a jeho výstavba
započne začiatkom roka 2013. Veríme, že ihrisko bude
pekným spestrením rodinných chvíl čechov a slovákov
na Šumave a o jeho vývoji vás budeme pravidelne
informovať.
Vodafest a Šumava
Za oba doterajšie ročníky festivalu patrí osobitná vďaka
Šumava Peksa Parku, ktorý nám umožnil organizovať

podujatie na ich pôde. Správcovia Šumavy nám vždy
ochotne pomáhali s prípravami a organizáciou.
Osobitná vďaka za rady, podporu a pomoc patrí Alene
Semeckej, Helene Kolníkovej a Frantovi Váňovi.
V združení Vodafest sme si vedomí, že nie je
jednoduché udržiavať v prevádzke areál ako Šumava.
Výbor asociácie preto rozhodol prispieť finančným
darom na fungovanie Šumavy a ako poďakovanie
za podporu počas doterajších ročníkov festivalu.
Veríme, že dar pomôže Šumave pokryť časť nákladov,
a že česká a slovenská komunita bude môcť využívať
tieto priestory naďalej v záujme zachovania našej
kultúry a tradícií.
Ak mate záujem podporiť Vodafest, vyjadriť svoj názor
či stať sa členom asociácie, prosím neváhajte nás
kontaktovat:
Email: info@vodafest.org, president@vodafest.org
Web: www.vodafest.org
Adresa: Vodafest – Czech and Slovak Association,
60 Leura Grove, Hawthorn East, VIC 3123
Katarína Tomka

Prezident Vodafestu Katarina Tomka (vľavo) pri predavani
finančného daru zástupcom Šumava Peksa Parku, Alene
Semeckej (v strede) a Helene Kolníkovej (vpravo).

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

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
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Národní dům v Melbourne
Údobí Pavla Pospíchala 1
Historická črta část 7
Aleš Nebeský
V roce 1992 je zahájena přestavba přední části
budovy, která je v první polovině 1993 dokončena.
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.Bartoš, 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.Warmuš, 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, zábavný 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

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

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

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

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.
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 ($2500)
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 s manželkou Adélou stali
členy Sokola. Bylo to ale později po založeni. 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

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

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
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:

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

„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. oficielně 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,
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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.
Aktem „inkorporace“ v roce 1994 prakticky zaniká
vzdělavatelská a tělocvičná činnost Sokola Melbourne
S tím i sokolovna se proměnuje společenský dům – na
Národní dům v Melbourne. Výbor sokolské organizace
se stáva správním výborem Národního domu a podle
svých stanov má za úkol: “to promote, provide or carry out
activities, facilities or projects for the benefit or welfare of
the Czech/Slovak community in Australia and, in
particular, in the State of Victoria and the Melbourne
Metropolitan area”. Úkol jistě potřebný a užitečný
a nepochybně přiměřenější krajanským potřebám.
Je možné, že mnozí nesokolové-zakladatelé by řekli,
že to tak chtěli od samého začátku. Je možné, že
i sokolové-zakladatelé, kteří toužili především
po sokolovně by i s tímto posláním byli spokojeni.
***

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,
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

Švestková
neděle
17.února 2013
ve 12:00 hod
Gulášová polévka, ovocné knedlíky
zmrzlina a káva
vše za $22
Rezervace tel. 9551 0279 (Vlasta)
nebo mob. 0411 143 980 (Věra)
email: vera.zlaty@gmail.com
497 Queensberry Street, North Melbourne 3051

Srdečně Vás zveme na

Tradiční vánoční oběd
Polévka, bramborový salát s řízkem
a vánoční cukroví s kávou
V neděli 16. prosince od 12.00 hodin
Cena $25

REZERVACE NUTNÁ
nejpozději do 13.12.
na tel. 9551 0279
497 Queensberry Street, North Melbourne 3051

Obědy v Sokole
Úterý 4.12. - Svíčková omáčka s knedlíkem
Úterý 11.12. - Řízek s bramborovým salátem
Úterý 18.12. - Krocan, zelí, pečený brambor,
vánoční cukroví
+ polévka a zákusek s kávou

každé úterý od 12:45 hodin, všichni jsou zváni
Neděle 16.12 - Vánoční oběd
od 12:00 hod Řízek s bramborovým salátem,
káva a vánoční pečivo
Zahájení pravidelných obědů - 5.2.2013

HALA k pronajmutí
Volejte 0408 088 167

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!

11

PROGRAM NA PROSINEC 2012 A LEDEN 2013

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. prosince

Mikulášská taneční zábava - Vintage Blue Band

Neděle
2. prosince

Mikulášská nadílka

Sobota
8. prosince

Česká škola Melbourne

Pátek
14. prosince

Vánoční večírek pro studenty a veřejnost

Neděle
16. prosince

Vánoční oběd

Pondělí
31. prosince

Silvestr

Cena $10

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

Promítání filmu, vánoční koledy, volná zábava

Rezervace tel. 9551 0279

Informace / rezervace Věra mob. 0411 143 980

Cena $30

Cena $10

Cena $5

Cena $10 / $5

Cena $25

Cena $50

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

VÁŽENÍ ČTENÁŘI KVARTU
Laskavě odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem :
ŠEK MUSÍ BÝT ADRESOVÁN NA: SOKOL MELBOURNE INC.
Sokolský list: $........................
Národní dům: $........................
Členské příspěvky: $.....................
Změna adresy: Opravte prosím adresu na zadní straně

12:45

18:30

20:00

15:00

10:00

19:30

12:00

20:00

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

SILVESTR
Oslavte s námi poslední okamžiky roku 2012
a začátek nového roku 2013

31. prosince
od 20:00 hod
Hudba pro každou generaci.
Obložená mísa + zákusek a káva,
sklenička šampaňského na přivítání
Rezervace: Věra mob. 0411 143 980

Národní dům
nebo email: vera.zlaty@gmail.com
497 Queensberry St, Nth Melbourne
NO BYO !!!

Vstupné $50
Studenti: $40
Bez občerstvení: $20

Vánoční večírek
pro mladé nejen věkem
v pátek 14. prosince
od 19:30 hod

Promítání filmu, vánoční koledy, volná zábava
Národní dům
497 Queensberry St, Nth Melbourne

Rezervace: Věra mob. 0411 143 980
nebo email: vera.zlaty@gmail.com

Vstupné: $10
Studenti: $ 5
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