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Bohuslav Martinů
(1890 Polička –1959 Liestal ve Švýcarsku)
Bohuslav Martinů je jedním z těch umělců, kteří kvůli
společensky neklidné době ohromovali velkou část svého života
zahraniční posluchače. I proto je dnes jedním z nejhranějších
českých skladatelů ve světě.
V mládí sice přebíhal od jednoho nástroje k druhému, ale o jeho
skladatelském talentu už tehdy asi nikdo nepochyboval. Nakonec
se po první světové válce na nějaký čas usadil v České
filharmonii. Postupně vyzkoušel různé styly i formy a brzy mu
učaroval Claude Debussy. Mladý skladatel zatoužil po studiu
impresionismu a západní hudby a poté, co byl v letech 1922 až
1923 žákem Josefa Suka, opustil vlast a dále působil v Francii.
Zde se mu otevřel velký hudební svět a zanedlouho se
i zamiloval. V Paříži se seznámil se svou ženou Charlottou,
která ho doprovázela celý život, i když je známo i o jeho románku
s mladou skladatelkou Vítězslavou Kaprálovou.
Ve Francii čerpal inspiraci a experimentoval s dalšími styly. Velice silně ho ovlivnil Stravinskij, který
stejně jako Martinů prošel obdobím intenzivní práce s folklórní hudbou a ve dvacátých letech objevil
jazz. Vliv jazzu se projevil například v opeře Tři přání (1929) nebo slavné Kuchyňské revue (1927).
Na rozdíl od skladatelů dřívějších období si Martinů prošel celou řadou stylů, které se v té době na
hudební scéně objevovaly, střídaly jeden druhý nebo se vzájemně prolínaly. Dvacáté století rozbilo
poučky o jednotném stylu, který by byl definován striktními pravidly. Teprve umnou kombinací
různých stylů vznikal autentický rukopis jednotlivých autorů.
Martinů sám prošel obdobím folklorismu (balet Špalíček, opera Julietta), postimpresionismu,
neoklasicismu, neobaroka, experimentoval s dodekafonií i dalšími odstíny tehdejší hudby. Sdružování
do uměleckých hnutí a stylů, tak typické pro dřívější období, ho zcela minulo. Martinů dokázal dobře
reflektovat překotný vývoj hudby dvacátého století, zručně kombinovat různé styly a docílit tím
vlastního osobitého rukopisu.
V době nesvobody ve své vlasti byl Martinů žádán o spolupráci s domovinou a zpracovával spíše
tradiční látky. Mnichovská dohoda ho brzy vyhnala z Paříže
do Ameriky, kde si vybudoval renomé i tím, že navázal na pozdního
Antonína Dvořáka, který byl Američanům dobře známý. V té době
psal symfonie pro vojenské orchestry. V padesátých letech si pohrával
s imaginací (Symfonie č. 6) a tvořil i díla s lidovými motivy (Otvírání
studánek). V tomto období vzniklo také jedno z jeho největších děl
Řecké pašije (první verze 1954–1957).
Zkomponoval celou řadu skladeb pro klavír, housle, orchestr a sbor.
Skládal symfonie, balety, hudbu pro rozhlas i film. Zemřel ve
Švýcarsku, ale jeho ostatky byly převezeny do rodné Poličky, kde má
i vlastní muzeum.
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From the Committee
Hello - Dobrý den,
Thank you to all members that sent their membership
fees. Please remember to mark 5th October in your
calendar for the Sokol AGM. Please we need some
new nominations for the committee. You need to be
a member of Sokol to apply. Applications can be
obtained from a current committee member.
You can help with administration jobs even if not
a member of committee.
We need help with the following tasks:-- applying
for grants, library work, publicity, memberships.
If you have time and interest please contact Vera
we would be very appreciative of any assistance.
Thank you to the Czech Republic for a grant to help
with building maintenance and printing of Kvart.
We also received a grant from the City of Melbourne
as we undertake many multicultural activities in the
club. They give a certain amount for specific repairs
and Sokol funds the balance of the cost of the repair.
The pork feast was a success and a happy time was
experienced by all that attended.
Special thanks to our volunteers: kitchen- Vlasta,
Vasek, Sharyn (committee), Honza (Domov);
bar – Michael (Domov); reception - Jirina (Domov),
Jitka (produced tickets, committee).
Our heating has broken down in the upstairs dining
area and will be expensive to repair, unfortunately
this emergency is not covered in the maintenance
grant that we have received.
Hope you can attend Saturday 13th September for
the spring function. Vintage blue is providing the
music we are suggesting to wear retro 70s 80s dress
for some fun but this is not compulsory, stay warm,
hope to see you soon at some functions.
Vera Zlaty
President SMI

Finanční zpráva za červenec 2014
K 31. červenci bylo na kontě Westpac v kreditu
$21.734.70. Do tohoto úhrnu nejsou ještě započteny
všechny dary a členské příspěvky placené koncem
tohoto měsíce. Dary na Kvart a Sokol činí: $1.160.Dary zaslali:
O. Dymian, P. Smitka, p. Křepelka, p. Kurděovský,
m. Potůčkovi, E. Ronge, J. Swenger, m. Říhovi,
p. Havlíček, J. Šípek, E.,M. Klusáček, m. Dolínských,
Mr. Bartl, M. Virsík, J. Sedláček, M. Schimana,
A. Junek, m. Hemalovi, m. Bareš, m. Kandusovi
a D. Henderson.
Srdečně všem děkujeme.
Vlasta Šustek,
Treasurer SMI

Notice of Annual General Meeting
of Sokol Melbourne Inc.
The Annual General Meeting will be held
5th of October 2014 from 1.00pm at the National
House, 497 Queensberry Street, North Melbourne.
The meeting will be conducted in English. Election of
the new committee will be done by a ballot, members
can vote in person, by appointing a proxy or by postal
voting.
Invitations will be sent to all members by mail.
Ballot Papers for postal voting must be requested
in writing.
Nominations for the committee positions must be
received by the secretary by 21th September 2014.
Proxy and Ballot forms must be lodged with the
secretary no later than 1.00pm 4th of October 2014.
We look forward to seeing you at the meeting.
SMI
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Nedělní odpoledne a českou, moravskou as slovenskou lidovou písničkou
S Ivanou a Přemkem se dobře zpívá...

Nedělní odpoledne s lidovou písničkou,

Jak by ne! Zvukovka připravená, texty k písničkám
rozmnožené, pobídka k pití přímo z mikrofonu a už
jsme se rozehřívali. Ty tři hodinky s malými pauzami
utekly jako voda a padesát účastníků od osmi do
osmdesáti let si přišlo opravdu na své.

ta představa se mi utvářela ve chvílích strávených
o samotě s kytarou už po několik let. Konkrétní obrysy
dostala po večeru na Šumavě, kde jsme s Ivou hráli
pár věcí na akci paní Zuzany Vasitch pro českou školu.
Jen tak, s minimálním ozvučením, tzv.“unplugged“.
Slovo dalo slovo a přítomná paní Vlasta Šustková tu
myšlenku v zastoupení Sokola nadšeně podpořila.
Tak jsme s Ivou vybrali písničky, udělali si pár zkoušek..
no a zbytek jak se říká už je jen historie...
Nervozita tam byla, nakonec nic podobného se dosud
v Národním Domě, pokud si vzpomínám, nekonalo.
Úspěch formátu programu, který
neměl být ani kompletně
neformální „zpívání u ohníčku“,
ale ani formální koncert kde mezi
publikem a účinkujícími existuje
určitá neviditelná „opona“, bylo obtížné přepovědět,
od toho ta nervozita. No ale nakonec všechno vyšlo
nad očekávání - od první písně „Jaké je to hezké“ až
po poslední „Prídi Jano k nám“ bylo jasné, že národní
písně dokážou splnit roli tmele, který umí lidi přiblížit,
vytvořit pocit sounáležitosti A DOBROU NÁLADU.
Tu dobrou náladu jsme opravdu měli my u mikrofonů
i ti, kteří nám s tím zpěvem mohutně pomáhali. Takže
za sebe i za Ivu děkuji všem, kteří se zasloužili o to,
že tato akce proběhla, ať už to byly dámy z vedení
Sokola (Věra,Vlasta, Judith) nebo pánové z vesničky
Domov, kteří pomáhali při promítání a ozvučení.

Zpívalo se od srdce, s profesionálním kytarovým
doprovodem a mnohý si povzdechl – kdypak to bylo
naposled, že jsme si užili ty naše národní? Nakonec
zaznělo bouřlivé: „Opakovat, opakovat!“
No proč né? Řekl Přemek – a tak kdy? Kdy? No snad
ještě zjara. A co takhle po té velké schůzi? Tedy 5.
října. Ale snad o hodinu dřív – tedy ve 3 odpoledne.
Dobrá. Dáme ještě vědět. Zatím moc a moc díky!
Vaši vděční a nadšení posluchači a spoluzpěváci

Doufám, že to nebude akce ojedinělá (no už máme
něco v plánu....) a že se zase v podobném složení
sejdeme.
Přemek Kunz
Ivana Kolingerová

Fanoušci Bohemians v září přiletí do Austrálie
V roce 1927 vyrazili hráči AFK Vršovice na velké turné až do daleké Austrálie.
Na cestu dostali název Bohemians.Toto turné se pro AFK Vršovice stalo
„osudným“. Nejen, že si název Bohemians ponechali, ale KLOKAN symbol
Austrálie jim dodnes zůstal ve znaku a hráči Bohemky ho hrdě nosí na svém srdci.
Letos, po 87 letech, si jejich fanoušci výpravu zopakují. Budou kopírovat cestu
Bohemians po všech stadionech, na kterých fotbalisté v roce 1927 hráli. Celou
cestu bude výprava pod dohledem ostrého objektivu dokumentaristů a z turné
bude po příjezdu sestříhán dokumentární film s komentářem Ivana Trojana.
Film bude odvysílán na obrazovkách TV a vydán na DVD.
Do Melbourne zavítají v sobotu 6. září a zveme Vás tímto na setkání s nimi
v Sokole mezi 16.30 – 19.00 hod. Nezapomeňte přinést talíř něčeho dobrého
na společné občerstvení.
Více informací o turné najdete na webových stránkách http://bohemians-tour-australia.netstranky.cz/
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Víte že...
V Česku je první mezinárodní park
tmavé oblohy
Jak často se v noci podíváte na oblohu, abyste
zahlédli ve svém městě aspoň pár hvězd?
Ve skutečnosti jsou na obloze nad námi stovky
milionů galaxií, které jsou tvořeny miliardami
hvězd. Kolik těchto hvězd ale opravdu vidíte?
Přirozeně tmavá noční obloha je na Zemi kvůli
různým světelným zdrojům čím dál vzácnější,
proto začaly vznikat tzv. parky tmavé oblohy.
Většina těchto parků se nachází na území USA
a Kanady a jejich cílem je chránit poslední zbytky
tmavé oblohy, které ještě nejsou vůbec nebo příliš
mnoho ovlivněny světelným znečištěním. Zdroje
světelného znečištění můžeme nalézt ve svém
okolí v podobě pouličních lamp, světel aut,
osvětlení velkých průmyslových podniků, reflektorů
směřujících na kostely a architektonické památky,
osvětlených billboardů kolem cest, atd. Nejlépe
lze vidět zdroje světelného znečištění na nočních
snímcích pořízených satelity nebo astronauty z ISS.
Na území Evropy dnes téměř není možné nalézt
„tmavé body“. Jedny z posledních tmavých míst
v Evropě se nacházejí ale také u nás v Česku.
Dne 4. listopadu 2009 byla vyhlášena Jizerská oblast
noční oblohy (JOTO). Je to první mezinárodní park
tmavé oblohy, zaujímá rozlohu necelých 75 km2
a vznikl z podnětu Astronomického ústavu Univerzity
ve Vratislavi v Polsku ve spolupráci s Astronomickým
ústavem Akademie věd v ČR.
Česká republika své jedinečné postavení v podobě
přeshraniční spolupráce při ochraně noční oblohy
potvrdila 4. března 2013, kdy vznikl mnohem větší
park tmavé oblohy v Beskydech (Beskydská oblast
noční oblohy – BOTO). Celková rozloha je 308 km2
z toho 222,3 km2 v ČR, 85,7 km2 v SR. V pořadí je
29. založena a 10. největší v rozloze. Zakládající
organizace jsou Česká astronomická společnost,
Slovenská astronomická společnost, CHKO Beskydy,
CHKO Kysuce a Lesy ČR.
A co se dá na jasné, bezměsíčné noci v Beskydech
pozorovat?
Zodiakální světlo nebo též zvířetníkové světlo. Jde
o meziplanetární prach ve Sluneční soustavě, který
je osvětlen Sluncem. My pak na Zemi pozorujeme
slabý světelný pás táhnoucí se v ideálním případě
po celé obloze. Nejjasnější je nejblíž Slunci, tzn. za
soumraku (či před svítáním) jako šikmý kužel světla.
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Polární záře - ano, i do našich zeměpisných šířek může
čas od času polární záře zasahovat. Nejčastěji je tento
jev viditelný z polárních oblastí. Polární záře souvisí se
sluneční aktivitou. Když je Slunce v maximu své
aktivity, “chrlí” k Zemi častější a silnější oblaky
nabitých částic. V tomto období máme větší šanci
pozorovat polární záři i ze střední Evropy. Aktuální
maximum nastalo okolo roku 2013. Zvýšená aktivita
trvá až několik let kolem tohoto data.
Airglow - název airglow by se dal volně přeložit jako
záření vzduchu.
Stíny - na to, že objekty osvětlené Sluncem či Měsícem
vrhají stín, jsme již zvyklí. Věděli jste však, že planeta
Venuše může být někdy tak jasná, že objekty osvětlené
Venuší mohou vrhat svůj stín? A nejen Venuše.
Pozorovatelé, kteří pozorovali v místech s absencí
světelného znečištění, tedy na přírodně tmavé obloze,
uvádějí, že byly pozorovatelné i stíny od Mléčné dráhy.
Bioluminiscence - snad každý jsme už někdy viděli
světélkovat světlušky. To však nejsou jediní zástupci
světélkujících organismů. Na světě existuje 620 druhů
světélkujících zvířat, 18 druhů hub, 13 prvoků a 2
druhy bakterií! Mohou to být červi, pavouci, hlemýždi,
medúzy, vodní mikroorganismy a další. V Beskydech
je pak reálná možnost spatřit „světélkující dřevo“,
nebo houby. Ideální je k tomu teplá letní noc po dešti.
Mechanismus světélkování dřeva je skryt v houbách –
nesvětélkuje strom, ale houby, které ho rozkládají.
Ideální jsou proto staré ztrouchnivělé pařezy.

Dorozumíte se v naší zemi?
Jsme malá země, čeština má zhruba 13 milionů
mluvčích. Podle lingvistů je to nejideálnější počet –
menší počet mluvčích by znamenal ohrožení existence
jazyka a jeho vymírání, velký počet mluvčí by mohl
spět k tomu, že by si jednotliví čeští rodilí mluvčí úplně
nerozuměli.
Ale přesto. I když Česko nemá tolik nářečích oblastí,
může se někdy stát, že nějakému tomu slůvku
nebudeme rozumět. Pomiňme profesní mluvu, nebo
výrazy mládeže. Zkuste si náš kvíz, kam jsme zařadili
několik výrazů nejen z často proklamovaných
moravských nářečí, ale i ze Slezska a Čech. Ale nebojte
se, nebudou to jen otázky na nářečí, ale i na některé
rčení.
1. Když je něco „jak za krále Kladska“
(nikoliv „Klacka“), tak je to…
a) chudé nebo odbyté
c) neobvyklé

b) staré
d) uloupené

2. Co v jižních Čechách, hlavně v Českých Budějovicích,
znamená „pikador“?
a) pálivá omáčka
c) taxikář

b) párek v rohlíku
d) prodejce novin

3. Když vám někdo na Moravě přikáže „rožni“,
co to může znamenat?
a) rozsvítit světlo
c) prosba o zapálení cigarety

b) "přidat" topení
d) rozhrnout závěs

4. Co, například ve Slezsku, znamená „křak“?
a) prasklina
c) autonehoda

b) křoví
d) písnička

5. Co je to obvykle „čůčo“?
a) pěkný výhled
c) pohoda

b) levné nekvalitní vino
d) dobrý film

6. Co v severo-východních Čechách může znamenat
„kortouč“?
a) kartáč na oblečení
c) brusný kotouč

b) pracovní kolečko
d) rákoska

7. Čemu se v Praze a okolí říká „pitíčko“?
a) pivečko
c) kefír

b) džusík, fruko
d) panák zelené
s citrónem

8. Co to je „dupa“?
a) tanec
c) zadek

b) dámská taška
d) těžká bota

9. Co je „kopisť“?
a) konopí
c) kovář vyrábějící zbraně

b) bodláčí
d) velká vařečka na
míchání škvarků

10. Cožpak v Čechách, na Moravě i ve Slezsku se nějak
domluvíme, ale co naši východní bratia – věděli byste,
co znamená na východním Slovensku „bľacha“?
a) plech
c) blecha

b) brána
d) velbloud

Duchovní návštěva
z Pražského hradu
Na Hrančanech sídlí Pražské Arcibiskupství, kde též
pracuje významný theolog Otec Dr. Vojtěch Eliáš,
proděkan theologické fakulty Univerzity Karlovy –
absolvent Salesiánské Univerzity v Římě. Pod záštitou
Otce Kardinála Dominika Duky a biskupa Otce Václava
Malého je poslán na čtyři týdny v době od 23. září na
studijní cestu do australských měst. Přijede nás
duchovně posílit a poslouží velkou Mší Svatou na
Svatého Václava. Bude s ním sloužit rovněž Otec
Arcibiskup Denis Hart.
Otec Eliáš se bude zajímat o aktivní duchovní činnost
všech věrných českých a slovenských křesťanů. Zveme
vás proto všechny, abychom společně oslavili památku
našeho dobrého českého knížete – Svatého Václava
touto jedinečnou Mší Svatou, která bude sloužena
v neděli 28. září ve 2 hodiny česky, slovensky a
anglicky.
Správa Šumavy
Mass 28.9.2014 at Šumava at 2pm in Cz, Sk & English.

Opět se blíží
plánování léta –
a tábor...
Slunce je sice ještě skoupé
a zimomřivě pošle občas kolem poledne pár teplých
paprsků a jinak spíš studeně fičí a mrholí, ale kalendář
neúprosně směřuje k měsíci září, kdy se poprvé
zmiňujeme o letním táboře pro děti.
Když jsem jela posledně na Šumavu v Belgrave,
kde tábory pořádáme, málem jsem zapadla se svým
čtyřkolákem do rozbahněné a rozryté louky a z auta
jsem honem pospíchala do tepla kuchyně ke kamnům.
V noci prý tu mívají i jinovatku. Ale až se překulí pár
teplých týdnů, tráva kvapem vyschne a i kolem
táboráku se bude chodit po suchu. Zatím hoši přemohli
mohutného obra – pokácenou prasklou borovici
a junácky se zhostili pořezání a rozštípání, aby nebyly
špalky v cestě.
Tak kdy se sejdeme? Volají už nedočkaví táborníci
a jejich rodiče. Ano. Datum je pevně stanoveno –
od neděle 4. ledna 2015 do soboty 10. ledna 2015.
Přihlášky a seznam věcí bude k mání na Sv. Václava
28. září a od 1. října na internetu. Cena $280 za dítě.
Sleva pro stálé vedoucí. V říjnu bude tematická
schůzka s Vlastou, Jarkou, Terezkou, Luckou
a Lenkou. Nápomoc je vítaná.
Za táborové vedení vás zdraví
Vlasta Šustek
Mob.: 0408 088 167
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Česká škola Melbourne
za podpory MZV ČR
a Ministerstva školství ČR
Vás zve na

Den otevřených dveří
a zápis dětí na školní rok 2015
v sobotu 6. září 2014
od 10.00 do 13.00 hod.
v ND - 497 Queesberry St, Nth Melbourne
V průběhu dne můžete zhlédnout práce našich
žáků, zapojit se do ukázkové hodiny, dozvědět
se podrobnosti o škole, seznámit se s učitelkami,
které rády zodpoví Vaše dotazy, prohlédnout si
naši knihovnu a učebnice, včetně těch, které
budou děti používat v příštím školním roce.

Výuka předškoláků od 4 let navazuje na program Zpívání

Děti můžete zapsat do jednoho nebo více
z našich interakčních programů:
Sobotní zpívání a hry (1 – 8 let) – za účasti
rodičů, možno navštěvovat také nepravidelně.
Děti si v průběhu roku tvoří své vlastní zpěvníčky
z poskytovaných materiálů.
Předškolní výuka (4 - 6 let) – výuka českého
jazyka interaktivní metodou spojená s hudební
výchovou a prvoukou. Třídu vede Petra Čadová
a Helena Libnarová.

Školáci se učí s úsměvem v prostorách Galerie Domov

Začínající čtenáři (6 – 8 let) – výuka čtení podle
slabikáře pro 1. ročník ZŠ v ČR, s následným
zapojením do dalšího programu.
Školní výuka (8 – 12 let) – český jazyk a čtení,
prvouka, hudební výchova. Učebnice a pracovní
sešity byly schváleny MŠMT ČR. Třídu vede
Zuzana Vasitch a Marie Bierdümpflová.
Celodenní tematické workshopy se konají
jednou za měsíc a jsou určeny pro děti od 5 let.
Školu mohou navštěvovat i děti s minimální znalostí
češtiny. Malé skupinky nám umožňují individuální
přístup. Podporujeme nejen český jazyk, české t
radice 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
Email: zuzana@czechschool.org.au
Web: www.czechschool.org.au

Knihovna ČŠM je otevřena také pro veřejnost
Dětská knihovna České školy Melbourne
je otevřena i pro veřejnost
vždy v době konání výuky
v Národním domě – 497 Queensberry St, Nth Melb.
Možno si vypůjčit: dětské knihy, časopisy, učebnice,
DVD, CD a literaturu pro rodiče.
Info: Zuzana Vasitch, tel.: 0413 032 366.

Od hraní ke vzdělání s Českou školou Melbourne.
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Česká škola
Melbourne
zve děti od 5 let na
výtvarné workshopy na téma SVĚTLO
pod vedením Marie Bierdümpflové
v neděli 28.září od 10 do 15 hodin
v sobotu 25.října od 10 do 15 hodin
v Galerii - (511 Queensberry St, Nth Melb.)
Cena $20/ dítě za den, zahrnuje materiály.
Rezervace nutná: 0413 032 366 nebo
zuzana@czechschool.org.au

Ztrácíme přátele...
Naše školička v Bayside ztratí brzy naše milé
žáčky – Dannyho a Elišku Palových a jejich
rodiče – Davida a Dášu. Vedení podniku,
kde David úspěšně vede náročný úsek, jim
vzalo bohužel jejich vizi zůstat nastálo
v Austrálii přeložením Davida zpět do Republiky
na důležitý post. Co dělat? Našli tu mnoho
dobrých kamarádů a zdatně pomáhali při
přepisování článků pro Kvart, funkci web site
a Dáša jako nápomoc při vyučování. Navíc nám
udělali Palovi všechny ty krásné Mikulášky
a Čertíky, které přivezli pro stovku dětí na
loňskou Vánoční besídku. Tato rodina vede děti
doma česky, chtěli se brzy zapojit do veřejného
života a Austrálii milují. Bude se nám po nich
stýskat, protože nám podali srdečnost
a přátelství – jako ve velké rodině.
Přejeme jim hodně úspěchů, radostí, zdraví
a pevně věříme, že nás s nimi osud jistě ještě
častokrát spojí.
Přátelé z Melbourne

Česká škola Bayside
Pravidelné vyučování se koná v hale kostela
St. Mathew v Cheltenham, každou druhou sobotu
od 14hod. – 15.30hod.
(13. & 27. září)
Další příležitostné hodiny budou přidány
podle dohody s rodiči.

Vepřové Hody
v Sokole

Pork Feast

Výuka českého jazyka pro dospělé
Ve Vision Australia, 454 Glenferrie Rd. Kooyong
Info: Vlasta Sustek, tel.: 0408 088 167
Email: susvlas@hotmail.com

Good time was had by all...

7

Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606 Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
Konzulát České republiky
169 Military Rd, Dover Heights, NSW 2030
PO Box 132, Vaucluse NSW 2030
Tel: 02 9581 0111 Fax: 02 9371 9635
Generální konzulát České republiky
500 Collins Street, Melbourne 3000
Tel: 03 9629 6196 Fax: 03 9629 1311

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.

Specials do Prahy a Vídně
Letenky a zájezdy do celého světa
Emirates letí přímo do Prahy

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!

Volejte Evu Jančík

Bližší informace rád poskytne
Eda Zlatý, tel: 9502 0880
paní Růžena Bernášková, tel: 9645 9879

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

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

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
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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

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: 47 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606 Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755

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.

Suite 13, 242 Caroline Springs Boulevard,
Caroline Springs Vic 3023

Mirek tel.: 1300 367 059,
mob.: 0419 873 224
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S radostí oznamujeme, že se 18. července ve zdraví dožila naše krajanka
paní Vlasta Baboučková krásných 92 let.
Vzácné narozeniny oslavila se svými milovanými dětmi na koncertu
“Má vlast” v Melbourne.
Za obětavou lásku děkuje a svěžest do dalších let drahé mamince přeje rodina.

Krajan z Hořicka seriozní střední věk hledá
podnájem na 6 měsíců v Melbourne,
platí předem. Výše dohodou. Volejte
Vlastě 0408 088 167 nebo Petře 0400 388 167.

Žalov
Dne 30.července 2014 odešel Stanislav Bělský.
Manžele Teny a Standu Bělských znalo mnoho zdejších
krajanů již z padesátých let. Byl to milý a pohostinný
pár a žili řadu let u parku v Mount Waverley. Byli jsme
proto dlouhý čas s Lubou i jejich sousedé. Sblížili se
s nimi rodina Veselých, Čechů, Váňů, Vališů, Grosmanů,
Tomášů, Fučíků, Varnych, Behrů a další. Standa se
aktivně zúčastnil v roce 1956 při organizaci
Olympijských her v Melbourne. Měl za sebou
úspěšnou kariéru významného profesionálního
boxera, kdy vyhrál mistrosvství Československé
republiky po 2. světové válce.
Tonuš byla nádherný společenský živel se vší
hovorností, ale i vytříbeností vzhledem k jejímu
noblesnímu vychování. Ale vždycky byla vřelá
a srdečná. Jejich legendární obědy a večeře jsou
dodnes vzpomínány.
Jeden z předků Standy byl starostou Prahy ještě před
vznikem ČSR a je po něm pojmenovaná v Praze ulice
na Letné. Jeho druhý strýc byl významným
architektem. Otec byl profesionálním důstojníkem
za 1. světové války.
Stanislav odešel ve věku 92 let.
Vzpomínáme na manžele Bělských
rádi. Obohatili nám zdejší
společenský život.
Ctíme proto jejich památku.
Krajané z Melbourne
a členové Sokola
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Slovenské mše svaté
v A‘Beckett St, Kew
se budou sloužit vždy
poslední neděli v měsíci.

~ Obědy v Sokole ~
Lunches at Sokol
Obědy se konají každé druhé
a poslední úterý v měsíci od 13.00 hodin
Lunches are every second & last Tuesday
of the month from 1.00 pm
9.9.14 - Vepřo-knedlo-zelo
Roast pork with sauerkraut & dumplings
30.9.14 - Kuře na houbách s tarragonem, knedlík
Chicken with creamy tarragon
& mushroom sauce, dumplings
14.10.14 - Uzené, knedlík, zelí
Smoked pork, sauerkraut & dumplings
28.10.14 - Hovězí s cikánskou omáčkou, knedlík
Roast beef with gipsy tomato & paprika sauce,
dumplings
+ soup & desert with coffee

Everybody‘s welcome !

$20

PROGRAM FOR SEPTEMBER 2014
EVERY SECOND LUNCH
& LAST TUESDAY Three courses of Czech cuisine

Cost $20

EVERY
THURSDAY

COFFEE & CAKE - Pensioners

EVERY
THURSDAY

SWING
Lessons from 6.00-7.30pm, Social dancing 7.30pm+

Cost $15

EVERY FIRST
SATURDAY

SALSA
Social dancing

Cost $15

12.00

EVERY SECOND Argentine Tango
SUNDAY
Social dancing
Saturday
6.9.14
Sunday
13.9.14

Cost $15

Setkání s Bohemkou
Více info na str. 3

6.00pm

7.30pm

7.00pm

4.30pm

Spring Dinner Dance
Further info on page 12

You‘ll have access to all functions,
photos and news, current & past.
www.facebook.com/sokol.melbourne

1.00pm

Cost $10

7.30pm

Vysílání českého rozhlasu každý čtvrtek
na sbs.com.au/Czech v 17:00
Vysielania v slovenskom jazyku
su každý piatok
na www.sbs.com.au/slovak o 15:00

DEAR READERS
Please cut out and send with your contribution
CHEQUES MUST BE ADDRESSED TO: SOKOL MELBOURNE INC.
Kvart:
$........................
National house: $........................
Membership fees: $........................

If you wish to make a bank
deposit you can do so at:
Westpac Bank,
Account name - Sokol Melbourne Inc.,
BSB - 033 132, A/C no - 290 864
Please make sure you put in reference
“Kvart + your name” . Thank you.
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Redakce Kvartu – Markéta Lyell

email adresa - sokol@aapt.net.au

Sokol Melbourne invites you to

Saturday 13th September 2014

Time: 7.30 pm
Live music by:

Vintage Blue Music
Entry: $10
Dinner from 6.30pm
soup, potato salad,
schnitzels, coffee & desert
members $20
non-members $25

Bookings: Vera 0411 143 980
497 Queensberry St, North Melbourne 3051
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