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Maminkám

Venku se už stmívá
Maminka si zpívá, navlékajíc nit.
Snad se jí chce spáti,
Musí, spravovati, musí musí šít .....

Tak začíná známá Seifertova báseň, kterou jsem s citem recitovala na jedné soutěži jako dospívající
dívka. Moje maminka tehdy právě dožívala po těžké nemoci. Báseň je óda na matky, které v minulosti často
spravovaly natržené kapsy, prodřená kolena kalhot a látaly ponožky nebo se přišíval utržený knoflík. Není to
tak dlouho – jedno, dvě pokolení, kdy šití bylo v domácnostech běžné. Takových maminek ale valem ubylo.
Kdo by zašíval? Koupí se nové.
Ano, i v těch méně majetných rodinách už skoro neexistuje zašívat a šetřivost se
také vytrácí. Jídlo se vyhodí, hračka zahodí. Snad ještě ten druhořadý obchod je
občas obdařen našimi nechtěnými věcmi. Kdyby snad, nedej Bože, bylo jednou zase hůř, byla by to zase matka, která by vylepšila nuzný život, ušetřila na
dáreček, zašila staré prádlo, ale hlavně osladila život stálým zářivým úsměvem,
který všechno zahojí. Tak dodnes vidím také naši maminku - po více než padesáti letech.
Maminky, matky, maminy, mámy! Přejeme vám k vašemu svátku, aby se vám
vaše úsměvy vracely z tváří vašich dětí a blízkých. A tato kytice je pro vás za vaši
lásku a obětavost.

Dětem k jejich svátku, který mají 1. června
Děti jsou stupně do nebe, napsal ve svém pojednání moudrý Jan Amos Komenský. Ano, když spí, jsou nebesky krásné. Když nás osloví prvními milými zvuky, jsme v sedmém nebi, ale když nás neposlouchají a
durdí se, tak prosíme nebe o svatou trpělivost.
Jen klid, matky. Chce to jen vydržet těch prvních pět, deset, patnáct, dvacet let. Pak už to jsou jen velké starosti, aby to dospělé děcko správně zakotvilo a podarovalo vás dalším pokolením. Potom si vaše velké dítko
může zakusit radosti, slasti i strasti svého rodičovství. Tak že děti i praděti jsou skutečné dary. Přejeme všem
dětem, aby si užily krásné roky mládí v duhové radosti, v bezpečí rodiny a s velkou legrací s kamarády.
V.S.
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Zpráva finanční
K 30. dubnu bylo na bankovním kontě Sokola Melbourne pouze $12,650.00 vzhledem k nákladným, ale
očividným větším změnám v našem domě. Spodní sál
se nyní může honosit krásným novým barem, který
realizoval pan Viktor Vršecký. Vřelé díky.
Nátěry kolem lednice a opravu stropu včetně natření
zelené traverzy na světlý tón udělali Honza S. a Michal
H. Děkujeme jim za ochotu vzít na sebe tento složitý
úkol a dokončit pěkně tuto práci. Dalším velkým vydáním, které dům potřeboval již několik let, byla výměna klimatizace. Máme nyní nový, účinný a ekonomický
systém. Bezpečnost budovy je zajištěna novými světly

Hello
The year has started with lots of maintenance being done at
Sokol. New bar shelves and new Laminex and shiny bar body.
Thank you to Honza and Michael for all the painting of ceiling
and bar area. Come and have a drink in the new bar. We have
used all our savings and our grant money so we really need
members to support future functions. Thank you to Micheal
Hancir and Domov helpers, Dave Clark, Jitka, Vlasta and
Micheal for all working together as a team to complete the
work.
Our next function on May 30, Saturday is the trivia evening
Fundraising event. This is an educational evening for all to
learn some interesting facts about the Czech Republic and
Slovakia. Helena our librarian is looking for Voluteers to help
Organise – so please contact her via me. We ask you to make
up tables of 6 to 8 people and have a Captain for table that
is responsible for filling in the answer sheets. BYO snacks.
There will be prizes for best snacks on table and for accurate
answers of 10 genres.

Dřívější stránky na Facebook nám byly zrušeny. Proto
se prosím přihlaste na naše nové stránky pod jménem
"SOKOL MELBOURNE INC"
pro vaše informace, ozvěny, názory a postřehy.
Těšíme se na další spolupráci

VEDENÍ SOKOLA

Vlasta Sustek Phone - 9551 0279
Mobile - 0408 088 167

Exist Lights. Tento měsíc bylo rovněž zapotřebí uhradit
účty za plyn, které jsme neobdrželi po jedenáct měsíců
vzhledem k převodu na jinou společnost. Tato částka
činí $ 1,445.00. Exit Lights a protipožární zabezpečení
(povinné) činila $ 3,267.00. Výměna baru po slevě za
ponechání staré výlevky byla $ 10,066.00. Položka za
klimatizaci byla $11,857.00.
Dary ve výši $ 285.00 jsme obdrželi od těchto členů:
manželé P. a E. Dolinský, K.M. Pitlík, Eva a Frank Feller,
Jarek Charvát, paní Kožíková, paní H. Schneider a Pavel
Dvořák.
Všem dárcům srdečně děkujeme. V.S.
Please book as soon as possible Vera 0411 143 980 or Helena. Mr Semler has again donated paintings as prizes and we
are looking for some more Sponsors for prizes. All questions
read out in English and Czech, a $10 per person donation
at the door is all that is required. Hope to see many of you
there!
On Saturday 9 May Dr Kunz and Ivana will have a Czech folk
song function starts 4pm snacks and drinks available! It is
a fund raiser to help repair the leaking roof. On Tuesday 31
March we had the Czech senate at lunch and it was a very
good meeting.
The NEW Sokol Facebook site needs you to like it and share
with friends. Please go to this so site so it can be re- established and you can get information about functions and
photos of events. Thanks again for your support, hope to see
you at one of our functions.

Vera - President of Sokol

ČTĚTE NA STRANĚ:
1. 		
2.
3.
4. 		
5. 		
6 & 7.
11.		

Pro matky a drobotinu

Informace klubu a naše finance
Delegace Parlamentu ČR
Pro seniory
Exulant a Vodafest
Česká škola Melbourne
SOKOL Program
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NÁVŠTĚVA DELEGACE SENÁTU
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, předseda Stálé komise pro krajany žijící
v zahraničí Tomáš Grulich a jeho místopředsedkyně Jitka Seitlová a tajemnice Bronislava Vacková
zavítali do Austrálie. Vzácní hosté se během svého
pobytu ve Viktorii mezi 30. březnem a 2. dubnem
seznámili s mnohými krajany, zástupci zdejších
českých spolků a jejich aktivitami a naopak nám
představili své činnosti v Senátu a rovněž absolvovali i mnohé oficiální návštěvy australských úřadů.
V doporovodu našeho velvyslance Martina Pohla
navštívili sokolský Národní dům, kde si během oběda vyslechli jednotlivé názory krajanů. Následně ve
středu navštívili Domov, ubytování našich seniorů,
a svou desetidenní cestu po Austrálii zakončili
večerním setkáním s krajany v Galerii Domov. Svou
činnost jim představily ředitelky Českého a slovenského festlivalu VodaFest (Lenka Allen), České
školy Melbourne (Zuzana Vasitch), Českého a slovenského filmového festivalu CaSFFA (Cerise How-

Zleva: senátor T. Grulich, h. konzul M. Kantor, senátor
P. Sobotka, velvyslanec M. Pohl

ard) a České školičky Bayside (Vlasta Šustek). Poté
následovala vzájemná diskuze senátorů a všech
přítomných.
Několikrát se naskytla příležitost vyjádřit naše obtíže ve styku s našimi zastupitelskými úřady. Mnozí
krajané považují obligátní proceduru předpisů k vydání cestovních dokladů krajanům žijích v zahraničí
za nepřijatelnou. Nynější platné předpisy vyžadují
navštívit Konzulát ČR v Sydney ne jednou, ale i podruhé a osobně si vyzvednout pas. Jsem přesvědčen,
že senátoři z osobních zkušeností s cestováním z
Perthu do Sydney, Canberry a Melbourne plně pochopili, jak je tento proces palčivý a že získali i další
zkušenosti pro podporu zlepšení právního prostředí
v naší vlasti.
Všichni tři milí senátoři nám porozuměli. Přesvědčili
se, že uplynulý čas a velká vzdálenost nám nevzaly
naše kořeny, lásku a úctu k národu. Za to vše vřelý
dík!

Honorární generální konzul Milan Kantor

Zleva: velvyslanec Pohl, senátorka J. Seitlová, tajemnice
B. Vacková, B. Semenov, Z. Vasitch, senátor P. Sobotka, C.
Howard, L. Allen, senátor T. Grulich

Rovněž jsme obdrželi krásný děkovný dopis od delegace senátorů podepsaný pány
P. Sobotkou a T. Grulichem. Byl adresovaný naší paní prezidentce Sokola Věře Zlaté.
Děkujeme senátorům za milou návštěvu Národního domu. Jménem všech 38 členů, kteří se úterního oběda
zúčastnili, děkujeme za pohoštění, ochotu nám naslouchat se zájmem a pomoci řešit naše problémy.

V PLNÉM ZNĚNÍ NA NAŠICH FACEBOOK STRÁNKÁCH.
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Z křesla seniorů a pro seniory
Letošní rok je bohatý na oslavy významých dat
narození našich krajanů. Začalo to devadesátinami
Milana Kantora a Edy Zlatého. Drž se nám, Edo, a
brzy se zotav ze své plicní operace!
Po té se slavily narozeniny paní Věry Zlaté a Diny
Váňové, které se dožily osmdesáti pěti let.
Vrcholným číslem jsou ovšem narozeniny pana
Františka Kaštánka, který se v dubnu dožil v plném
zdraví o dekádu více. Blahopřejeme Ti, Františku,
k dovršení báječného věku devadesáti pěti let,
kterých se dožíváš v plné síle a radosti ze života.
Zárověň přijmi i náš dík za trvalou podporu našeho Sokola prostřednictvím klubu „Pups“, který
nás velmi štědře již několikrát obdaroval. Tento
dar nám pomůže uhradit část nečekaného vydání

ve výši $ 15,000.00 na naléhavou výměnu děravé
střechy. Obracíme se proto i na další seniory, kteří
by mohli vypomoci jakoukoli cestou k úhradě tohoto nečekaného vydání. Jedna z možností je též
bezúročná půjčka Sokolu se splatností do jednoho
až tří let.
Chápeme, že to je žádost neobvyklá, ale je-li to
jen trochu ve vašich možnostech přátelé, prosíme
pomozte. Neradi bychom, aby právě provedené
krásné opravy přišly nazmar tím, že by nám začalo
zatékat do budovy.
Děkujeme předem za pochopení, Vaše pokladní
Sokola V. Šustková

Dopis pro Kvart
Máme štěstí,
Ano, máme štěstí, že se ještě najdou lidé, kteří obětují svůj
čas a pracují dobrovolně pro zachování toho, co s pýchou a za
osobních obětí, bylo zanecháno všem Čechům a Slovákům.
Díky nás všech, patří výboru Sokola za snahu udržet “NÁŠ
DŮM” v našich rukou, aby ještě ta mladší generace mohla
dále pokračovat a být pyšná, že něco takového máme a
můžeme jít dále v našich zvycích a české kultuře. Rozhodně
je to mohutný výkon a velká zodpovědnost výboru, snažit se
o dostačující příjem na zaplacení všech účtů, oprav a údržby.
No a ty bezplatné hodiny k přípravě akcí a zábav, aby vše bylo
za včas hotové a pěkné.

Při úterních obědech jsou vždy stoly velice hezky barevně
sladěné a lákavé. Měli bychom být vděční všem, jak výboru Sokola, tak dobrovolníkům, kteří se podílejí na tom, že
“NÁŠ DŮM” stále ještě patří nám.
Bylo by hezké, kdyby si to více Čechů a Slováků uvědomilo a
“NÁŠ DŮM” podporovalo svojí účastí.
J & J Košnarovi

ČESKÁ ŠKOLA BAYSIDE

NEDĚLNÍ POBOŽNOSTI NA ŠUMAVĚ
Adresa: Locks Way, Belgrave Sth
Telefon: 9754 5159
SLOVENSKÉ MŠE SVATÉ
v A’Beckett St., Kew

Pravidelné vyučování pokračuje;
v sobotu 23. a 30. května vždy od 14.30 – 16.00 hod.
Po té bude zimní prázdninová přestávka.
Škola opět začne 19. července 2015
a potom pravidelně každou druhou sobotu.
Oznámení přesných dat bude uvedeno v příštím
Kvartu.

Vaše Vlasta Šustková

Mobil: 0408 088 167

Email: susvlas@hotmail.com
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KDYŽ SE ŘEKNE E X U L A N T ..........
Z české země nás vyháněly různé důvody již od 17tého
století – nepleťme si to ale s emigrací, která vede lidi z domoviny hlavně za lepším chlebem.
Exulant se ubírá přes hranici tiše, osaměle, většinou pod
rouškou noci a pěšky. Má-li štěstí a odchází-li s povolením
v ruce, pak je to jen krátkodobé potvrzení k opuštění
země. On ale ví, že se už nevrátí. Nemůže a nechce. Brání
mu hluboce rozdílný názor na řízení země a tamních věcí.
V době exulantů pobělohorských to bylo řízení podle věcí
víry. Tehdy byli věřící nekatolíci nuceni vzdát se přijímání
pod obojí „způsobou“. Tento náboženský úkon a hlášení
se k českobratrské víře bylo pro ně tak důležité, že raději
opouštěli svou drahou vlast. Jak známo, jednu z takových
skupin vedl
světoznámý pedagog J.A.Komenský. Víry se nevzdali a
nešli za lepším chlebem, protože v cizině strádali. Když
se jim poštěstilo, dostali se pod ochranu majetných,
ušlechtilých lidí.
Exulanti 20tého století utíkali z několika důvodů. Ti ranější si zachraňovali život před šířící se vlnou německé nadvlády. Některým se v cizině začalo i dobře dařit, zvláště
v Americe. Češi bývali vítaným přílivem lidí nápaditých,
pracovitých a vzdělaných.

Pozdější exulanti vycítili nebezpečí nadvlády vlny komunistické. Mnozí nevěřili nebo očekávali brzký zvrat zpět k
demokracii. Ti zůstali až do doby, kdy odchod už možný
nebyl. Skončili tedy v nesvobodné byť na oko veřejně
jásající zemi za lepší zítřky. Proto buď mlčeli dobrovolně
a svůj nesouhlas neprojevili nebo byli k mlčení donuceni.
Ten, kdo nemlčel, tragicky na to doplatil. Hrstka šťastných
exulantů, kterým se podařilo odejít včas se pak stalo ještě
šťastnějšími emigranty. Jedna z takových skupin skončila
zde, v Melbourne. Všichni nebo téměř všichni se chopili
nejprve jakékoli a později své odborné práce, ve které zde
uspěli. Stačí jmenovat několik známých krajanů. Kuglerovi,
Šetkovi, Hájkovi, Podolských, Petráňovi, Šoltýsovi. Byli to
i manželé Kovaříkovi. S Mirkem-Jiřím Kovaříkem jsme se
rozloučili dne 3. dubna tohoto roku. Byl to člověk, který se
dožil 91 let, měl radost ze své početné a úspěšné rodiny,
miloval hory v zimě i v létě a rád šířil veselou náladu.
Až na jeho poslední cestě jsme se z projevů pozůstalých
dozvěděli, jaký to byl nevšedně nadaný člověk. Kybernetika, elektronika, odborné výpočty, kabelové a
bezdrátové spojení – bravo, Mirku. Australané si Tě pro
tvoji akademickou výši velmi vážili. Odešel další český
exulant, který se zasloužil o dobrou pověst naší země.
Vlasta Sustkova

ČESKÝ A SLOVENSKÝ FESTIVAL VODAFEST 2015
VodaFest Česká a Slovenská Associácia si Vás dovoľuje pozvať na jubilejný, 5. ročník festivalu VodaFest,
ktorý sa bude konať v sobotu 7. Novembra 2015.
Tento už tradičný český a slovenský festival sa od roku 2010 značne rozrástol a stal sa najväčšou
prehliadkou českej a slovenskej kultúry na južnej pologuli. Tohto roku očakávame až 2,000 návštevníkov
a tak si nenechajte toto výnimočné podujatie ujsť.  Výbor festivalu už začína pripravovať bohatý program a pre našich návštevníkov tento rok chystá niečo špeciálne.
Na javisku sa nám behom dňa vystriedajú miestne talenty
i medzinárodní umelci, ktorí predvedú umenie najrôznejších žánrov, od tradičného folkóru po populárnu hudbu.  
Remeselné a ručné dielne a detské aktivity budú tiež na
programe celý deň, avšak tohto roku budú obohatené
prítomnosťou českých a slovenských rozprávkových
postavičiek, ktoré budú k dispozícii na fotografovanie.
K príležitosti 5. výročia festivalu pripravujeme pre
návštevníkov špeciálne upravené prostredie, ktoré im
možno pripomenie ich ďaleký domov. Kulisy českých a
slovenských ikonických miest budú skrášľovať festivalový areál. Stánky budú ponúkať tradičný jarmokový
tovar, delikatesy a upomienkové predmety.
Festival je výsledkom spolupráce celej našej komunity a preto radi uvítame akékoľvek námety na zlepšenie či tip na vystupujúcich, či už od jednotlivcov alebo komunitných organizácií.
Tešíme sa na Vás v sobotu 7. Novembra 2015!
Za výbor VodaFestu, Paula Buláková
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Česká škola Melbourne
CHCETE ZMOUDŘET? MŮJ TY SVĚTE - OTEVŘETE KNÍŽKU – ČTĚTE! (JIŘÍ ŽÁČEK)

Česká škola Melbourne uspořádala o víkendu 21. - 22.3.2015 svou 2. Noc s Andersenem na Šumavě (České katolické centrum v
Belgrave) - program pro děti plný čtení, zpívání, soutěží s pohádkovými postavami a divadelních her. Nechyběl ani velký táborák a
bludička s baterkami a lampióny. Kdo měl zájem, mohl zůstat přes noc a stanovat do neděle. Celého programu se zúčastnila i vicekonzulka Šárka Ponroy Vamberová, která Noc s Andersenem oficiálně zahájila. Pogratulovala škole k 5. narozeninám a předala za
konzulát přírůstky do školní knihovny a dárek paní ředitelce. Vyzdvihla aktivity a úspěchy, kterých škola pod vedením energické a
nápadité ředitelky Zuzany Vasitch dosáhla. Je její velkou zásluhou, že v Melbourne vyrůstá nejmladší bilingvní generace, která má
k českým kořenům svých rodičů blízko. Během sobotního slunečného odpoledne, které začalo maratonem čtení, dorazilo téměř 70
dětí. Ze Švédska dorazila taky oblíbená Pipi Dlouhá punčocha. Velký úspěch měl u dětí Otesánek, kterého samy vykrmily, až se mu
nafukovalo břicho a prasklo. V lese na děti čekaly na stanovištích různé úkoly od králíků z klobouku, Ferdy mravence, pohádkové
babičky, vodníka, princezny, Pipi Dlouhé punčochy a Červené Karkulky s vlkem. Děti si připravily divadelní zpracování pohádek
Princezna na hrášku a O třech medvědech. Každý měl možnost představit ostatním svou oblíbenou knížku. Všichni se příjemně
bavili a nikomu se z pohádkové Šumavy nechtělo domů. Děti mají na co vzpomínat, některé z nich stanovaly vůbec poprvé (včetně
čtyřměsíčního Olivera).
A abychom podpořili čtení dětí česky, Konzulát přijal záštitu nad projektem České školy Melbourne Každý den s českou knihou
(pro děti od 2 do 14 let), více info naleznete na www.czechschool.org.au. Děkuji za pozvání na Šumavu na 2.Noc s Andersenem.
Blahopřeju Zuzce Vasitch a celému sehranému týmu České školy Melbourne ke skvěle organizované akci. Velký úspěch. Je to velmi
důležitá akce pro krajany, vážím si všech, kteří se na ni podíleli, Šárka Ponroy Vamberová, konzulát ČR v Sydney.
Vážení a milí účastníci 2. Noci s Andersenem. Všem Vám moc děkujeme za účast a vytvoření té nejlepší atmosféry. Doufáme,
že děti i rodiče odcházeli nejen plni nových zážitků, ale i motivace ke čtení. Děti nám představily různorodou nabídku svých
oblíbených knížek, velice mě potěšilo, že mnohé z nich byly z knihovny České školy Melbourne (seznam těchto knih naleznete na
našich webových stránkách). Pohádkový les plný úkolů a také odměn děti uvítaly s velkým nadšením. Nechyběly ani upomínkové
pohlednice 15. ročníku Noci s Andersenem, zaslané organizároty z ČR, které letos byly s osobním věnováním od princezny. ‘Naši
2. Noc s Andersenem a maraton čtení zahájila ředitelka ČŠM Zuzana Vasitch knížkou Škola je samá legrace. V ní jsme se dozvěděli,
že mnohé knížky nejsou jen tak obyčejné a naučili jsme se tajnou řeč skřítků (JOHA UKULK, ÝDŽAK KETÍŘKS EJ KECRP – čtěte
pozpátku). V rámci odstartování projektu Čtení pomáhá jsme si zarecitovali a zazpívali básničky Jiřího Žáčka a náš milý host vicekonzulka Šárka Ponroy Vamberová (z Konzulátu ČR v Sydney), která celou akci i oficiálně zahájila, dětem přečetla knihy, které v
posledních letech získaly ocenění v ČR - Pampe a Šinka a Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem. Četly nám i paní
učitelky z ČŠMelbourne. Děti si mohly popovídat a vyslechnout neuvěřitelné příběhy Pipi Dlouhé punčochy, která nás navštívila se
svým kufrem loďákem a netradiční zážitek pro nás připravil Otesánek (Julie Šebková). Do pohádkového světa nás přivítala nepřekonatelná pohádková babička, naše knihovnice Renata. Za své herecké výkony v Andersenově pohádce Princezna na hrášku sklidili
velký potlesk princezna Jasněnka (Lukáš, 11 let) a princ Ríša (5 let) a ostatní děti z ČŠMelb. Nejmladší děti (4 – 5 let) nás zavedly
do lesa ve své dramatizaci pohádky O třech medvědech.
Česká škola Melbourne je založena na české písničce a písničkou jsme také oslavily 5. narozeniny školy. Svíčky na vynikajícím dortu
od cukrářky Adriany sfoukly všechny děti dohromady za mohutného Hodně štěstí, zdraví, škola dneska slaví. Oslavili jsme všechny
naše úspěchy a vydařenou 2. Nocí s Andersenem odstartovali další etapu našeho společného učení a krásných zážitků. Děkujeme
Konzulátu ČR v Sydney za podporu akce, vicekonzulce Šárce Ponroy Vamberové za čtení a její nadšené zapojení při akci a také za
přijetí patronátu nad novým čtenářským projektem Každý den s českou knihou. Vicekonzulce Šárce také děkuji za její stálou podporu českých škol v Austrálii a na Novém Zélandu. Jsem moc ráda, že s námi mohla ochutnat školní narozeninový dort, protože
tak jako se dort nakrájel na malé kousky, i dobré jméno České školy Melbourne se vytváří z mnoha malých kousků - PUZZLE, které
k sobě trpělivě a pečlivě skládáme již 5 let. Je skvělé, že toto pomyslné puzzle nemá omezený počet dílků, ale postupně k nim další
přidáváme. Svůj dílek přidal také každý žáček a rodič, paní učitelky, všichni dobrovolníci a nesporně i vicekonzulka Šárka Ponroy
Vamberová.
Týden po naší vydařené Andersenovské noci, 1. dubna, jsem se zúčastnila setkání se zástupci Stálé Komise Senátu Parlamentu ČR
pro Čechy žijící v zahraničí, abych reprezentovala a alespoň ve zkratce představila Českou školu Melbourne. Myslím, že za těch pět
let se máme čím pochlubit a uznání, které nám senátoři vyslovili, bylo velmi potěšující. Říkám to proto, abych se s Vámi se všemi
podělila o to, co si naše komunita zde společně vytváří, protože bez Vás, kteří se účastníte výuky nebo mimoškoních akcí české
školy, by naše škola nebyla TÍM, čím je dnes. Jsem ráda, že společně dosahujeme společného cíle, naše děti mluví česky a rády.
Poděkování patří všem sponzorům - MZV ČR, MŠMT ČR, Domov Arts Fund, Multicultural Victoria a partnerům školy - Sokol
Melbourne, VodaFest, divadlo KUK, Šumava Peksa Park.
Zuzana Vasitch, ředitelka České školy Melb. se svým sehraným týmem, Info o škole – www.czechschool.org.au
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Milá Zuzko, děkujeme!!! Za milý mejlík, za propagaci v zámoří, je úžasné, že i na takovou dálku o sobě víme! Máme radost, že
pohádkové nocování našlo u protinožců tak úžasné organizátory, a držíme palce do Vaší další činnosti. Podle fotek a ze zprávičky
je vidět, že jste si Váš sleepover opravdu užili, a tedy to množství lidí, klobouk dolů!!! Pozdravujeme také všechny děti ve Vaší
české škole a přejeme mnoho úžasných zážitků s českými dětskými knížkami! Vaše Hanka a Mirka (organizátorky českého projektu s mezinárodní odezvou - Noc s Andersenem, z Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti). Do patnáctého
ročníku společné pohádkové Noci s Andersenem se zapojilo 619 knihoven v ČR, 514 škol, 83 dalších institucí, 235 slovenských
knihoven a škol, 36 míst v Polsku, 9 ve Slovinsku, 26 v ostatních zemích, což podtrženo a sečteno dává 1.522 míst celého světa,
kde více než 93.526 dětí a dospělých mohlo prožít úžasné noční dobrodružství spojené s pohádkou.
Milá Zuzano, ještě jednou mnohokrát děkujeme za skvělý program Noci s Andersenem na Šumavě. Super dětské aktivity, výborný
výběr dětských knížek, krásné prostředí, prostě paráda. Všem se nám tam moc líbílo a na děti, Ferdu a Ellu, to udělalo neobyčejný
dojem. Také po jazykové stránce to byla výborná zkušenost. Děti slyšely, že i ostatní děti, dospělí a všechny pohádkové postavy
v Pohádkovém lese mluvili česky, což je obrovská motivace. Ferda mi začíná čím dál více odpovídat v češtině. Určitě se moc rádi
zapojíme do čtenářského projektu Každý den s českou knihou. Marta a Ferda (3 roky)
Jsem z České republiky, shodou okolností ze Šumavy, a jsem uchvácen tím, co tady ruce Čechů vykonaly. Musím před tím hluboce
smeknout. Noc s Andersenem, která se zde konala, je velice krásná akce. Je ohromné pro děti, že si zde mohou prověřit a zdokon-

CHCETE BYDLET V ČESKÉ DŘEVOSTAVBĚ?
Jde to i tady - úsporně pasivně a krásně! Teď máte skvělou příležitost postavit dům z československého
smrku! Češi propadli dřevostavbám, je to v současnosti hlavní stavební trend. Proč mají dřevostavby takový
uspěch? Díky důležitým atributům kvality bydlení: snížení energetické náročnosti bydlení, použití
ekologických materiálů a rychlost stavby ve srovnání s klasickou technologií.
Neváhejte - krása přírodního dřeva, český výrobce NOVATOP a švýcarské know-how nejsou jediné výhody
dřevostavby (bližší info rádi poskytneme osobně). Ušetřete peníze a čas, následujte hlavní stavební proud v CZ,
bydlete krásně a sustainable!
Nabízíme nejenom materiál, ale také zhotovení projektu architekty a konzultace.
Kontakt: milos@nuspirithomes.com.au / 0423 297 411, Miloš Slavik
Můžete nás vidět 1.6. v Melbourne na Frame Australia 2015 		
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www.frameaustralia.com

Velvyslanectví Český republiky

8 Culgoa Circuit O’Malley ACT 2606 Tel: 02 6290 1386
Konzulát Český republiky
169 Military Road
Dover Heights NSW 2030
PO Box 132
Vaucluse NSW 2030
Tel: 02 9581 0111
Fax: 02 9371 9635

;

Generální konzulát Český republiky
500 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Tel: 03 9629 6196
Fax: 03 9629 1311

Fax: 02 6290 0006

Monday to Friday 9am-5pm
Saturday 9am-2pm		
Sunday & 9am – 12pm
Public Holidays

Narre Warren
Boarding Kennels & Cattery
KARL AND JIRINA PANCER
202 A’Beckett Rd
Narre Warren Nth 		
Ph: 9796 8223
Specials do Prahy a Vídňe
Letenky a zájezdy do celého světa
Emirates a letí přímo do Praha
Volujte Evu Jančík

488 Centre Rd
Bentleigh 3204
Tel: 03 9563 9122
Mob: 0413 499 321
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Velvyslanectvo Slovenskej republiky

47 Culgoa Circuit O’Malley ACT 2606 Tel: 02 6290 1516 Fax: 02 6290 1755
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SOKOL Melbourne
Your invitation to become a member
SOKOL Melbourne is a Czech and Slovak Organisation based in North Melbourne
Why become a member of SOKOL?
•
•
•
•
•
•
•

To be part of a community where you will meet new people and socialise with others who also have an
interest
in Czech and Slovak Culture
To keep alive the traditions and customs that belong to our heritage
To learn about the history of our homeland and the homeland of our ancestors
To have use of the library of 1000’s of books as well as video/DVD library in Czech and Slovak
To have a place for community functions that reflect our food and customs
To become involved, if you wish, including assistance with the upkeep of our building that needs a great deal
of maintenance

Only by growing our membership will our heritage be guaranteed and ensure the continuation of government
finacial assistance for our organisation - so become a member today!
Yearly cost of Membership
Pensioner: $15
Individual adult: $25
Family: $40
To apply for membership contact any member of the committee or download a form from our
website.
www.sokolmelbourne.com.au

Obědy

v

Sokol

Obědy jsou každé druhé a poslední úterý v měsíci od 1.00PM
12. května
Vepřové , knedlík , zelí
26. května
Segedínský guláš s těstovinami
9. června
Hovězí pečeně , houbová omáčka, brambor
30. června
Kuřecí prsa na smetanové rajské omáčce těstovinami
Každé jídlo zahrnuje polévku a dezert
Cena za tři chody $ 20.00

POZVÁNKA
Vintage Blue Music Vás srdečně zve na

“Sobotní

odpoledne s hudbou a tancem”,

které pořádáme v Sokole v sobotu 11. července v 16 hodin.
Chtěli bychom navázat na tradiční “Čaje”našich mladých let a
připravit Vám příjemné odpoledne v příjemném prostředí.

Vstupné: $ 15.00

Místa si můžete zamluvit na čísle: 0421 285 431
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PROGRAM FOR MAY, JUNE AND JULY 2015
Every Second & Last Tuesday
Lunch - Three Course Czech Cuisine 					

Cost $20

Every Wednesday
Swing
- Lessons from 6-7pm, Social Dancing from 7.30pm		
Every Thursday
Coffee and Cake - Pensioners						

1.00pm

Cost $15

Cost $0

12.00pm

Every First Saturday
Salsa - Social Dancing							Cost $15

7.30pm

Every second Sunday
Argentine Tango, Social Dancing					

7.00pm

Cost $15

May 9, 2015
Sing along, Classical songs of Czech country music				
Trivia Night
Bookings Vera 0411 143 980						

Cost donation

Cost $10

7.30pm

V

eškerou korespondenci (členské příspěvky, peněžní dary, vaše návrhy a připomínky) zasílejte
na náš P.O.Box.
Sokol Melbourne Inc.
P.O.Box 794
North Melbourne, VIC 3051

Prosíme nezasílejte poštu na adresu Národního Domu, jelikož není vždy správně doručena.

DEAR READERS (please include this cutting with Cheque or order)
CHEQUES MUST BE ADDRESSES TO “SOKOL MELBOURNE INC” with address on back
of cheque.
If you wish to make a bank deposit you can do so. Bank details are;
Westpac Bank
Account name: Sokol Melbourne Inc.
BSB: 033-132 Account No: 290 864
Please make sure you put in reference: National House or Kvart or Advertising + Name.
Sokol List: $
National House: $
Advertising Payments: $
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REDAKCE KVARTU - Sokol Melbourne

EMAIL ADRESA - sokol@aapt.net.au
Czech Trivia Evening at Sokol
Saturday May 30 from 7.30pm

Learn some interesting facts about the Czech Republic!
All questions in both Czech and English, many different genres,
so everybody will be able to contribute.
BYO snacks only, drinks available for purchase at the bar.
Competing in teams of 8, so get your friends, colleagues or
family ready, select your captain (who is responsible for filling in your group’s
answer cards) and book your table on
0411 143 980 - Vera / Entry $10.00

Večer otázek a odpovědí o České a Slovenské republice Formou kvízu
se bude konat v sobotu 30. května v sále Sokola od 19.30 hod.
Dozvíte se zajímavosti o těchto republikách. Večer bude probíhat v českém
i anglickém jazyce, tak že vaše spokojenost bude zaručena.
Doneste si malé občerstvení, nápoje bude možné zakoupit v našem novém
baru.
Soutěží se ve skupince 8 lidí, utvořte si proto svoji partu a zvolte kapitána,
který vyplní obdrženou kartu potřebnou k soutěžení.
Informace dodá Věra – 0411 143 980 / Přihlášení do soutěže $ 10.00
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