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Miloš
Forman
Narozen 18. února 1932
Narodil se v protestantské rodině Anně Formanové
(rozené Švábové) provozující hotel u Máchova jezera a
Rudolfovi Formanovi, který působil jako středoškolský
učitel. Jeho pravým otcem však byl známý pražský
architekt židovského původu Otto Kohn. O svém
pravém otci se však Miloš Forman dozvěděl až po válce.
Mládí prožil jednak v rodné Čáslavi a střídavě i v
penzionu Rut ve Starých Splavech. Hotel i s penzionem
fungoval jen v létě, na zimu se rodina vracela do
Čáslavi. Jako velmi mladý osiřel poté, co jeho rodiče byli
zatčeni; otec pro své členství v odbojové skupině, matka
pro pouhé falešné udání ve spojitosti s protinacistickými
letáky. Než zatkli matku, odstěhovala se s dětmi do
Starých Splavů, kde byl nucen chodit do německé školy
(jiná tu nebyla). Neuměl německy a spolužáci mu to
dávali natolik znát, že se s matkou raději vrátil do
Čáslavi.Oba rodiče byli po několik roků vězněni a se
svou matkou se setkal pouze jednou krátce v
Petschkově paláci v Praze. Matka poté 1. března 1943
zahynula na tyfus v koncentračním táboře AuschwitzBirkenau a otec v Buchenwaldu.Vyrůstal u příbuzných a
v poděbradské internátní škole krále Jiřího, kde jeho
spolužáky byli mj. Václav Havel, bratři Mašínové a
Zbyněk Janata. Po válce se osiřelí chlapci (Miloš a jeho
o 12 let starší bratr Pavel) do penzionu Rut vrátili, začali
jej opravovat, po znárodnění v roce 1948 o něj přišli. On
sám měl možnost bydlet v jedné z jeho místností, ale
když roku 1953 dosáhl plnoletosti, musel se odstěhovat.
Vystudoval scenáristiku na pražské Filmové a televizní
fakultě Akademie múzických umění (FAMU), již během
studií působil jako pomocný režisér a asistent Alfréda
Radoka. V Československu do roku 1968 společně s
Miroslavem Ondříčkem natočil několik úspěšných
snímků vyznačujících se sžíravým, až černohumorným
pohledem na společnost. Černý Petr získal k
překvapení svého tvůrce hlavní cenu na Mezinárodním

filmovém festivalu v Locarnu (za Formanem tehdy
zůstali režiséři zvučných jmen, Michelangelo Antonioni
a Jean-Luc Godard), film Hoří, má panenko byl dokonce
nominován na Oscara.
Za normalizace legálně odešel do USA, aby pokračoval
ve své filmové tvorbě. Mohl tedy na svých filmech
spolupracovat s českými filmaři, mj. kameramanem
Miroslavem Ondříčkem a Amadea natočit v Kroměříži,
Praze a okolí.
Silně „formanovský“ první americký film Taking Off
(„remake“ Konkursu) – aplikující jeho obvyklý, na české
diváky orientovaný přístup na americké prostředí v
doznívající éře hippies – byl oceněn první cenou poroty
na festivalu v Cannes, ale komerčně neuspěl.
Významného úspěchu u diváků dosáhl brzy, po třech
letech, v roce 1974 svým dalším filmem, adaptací
románu Kena Keseyho Přelet nad kukaččím hnízdem.
Tento film americká Akademie filmových umění a věd
ocenila pěti Oscary, včetně ceny za režii a nejlepší film. I
jeho další filmy byly úspěšné, některé z nich více u
kritiky než divácky (např. Valmont). Film Amadeus
získal dalších osm Oscarů včetně obou hlavních
kategorií.
Je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých
– a významných amerických a světových – filmových
režisérů, úspěšných jak u diváků, tak kritiků po celém
světě.
31. ledna 2007 byl v Praze ve Slovanském domě
slavnostně uveden v české premiéře jeho film Goyovy
přízraky za účasti Natalie Portmanové a Javiera
Bardema, kteří ve filmu ztvárnili dvě ze tří hlavních rolí.
V dubnu 2007 mělo v Národním divadle premiéru nové
nastudování jazzové opery Jiřího Suchého a Jiřího
Šlitra Dobře placená procházka, které spolurežíroval se
svým synem Petrem Formanem.

Konkurs 1963
Černý Petr 1963
Lásky jednéplavovlásky 1965
Hoří, má panenko 1967
Odcházím 1971
Přelet nad kukaččím hnízdem 1975 - adaptace knihy
Vyhoďme ho z kola venKena Keseyho·
Vlasy 1979 muzikál
Ragtime 1981 - adaptace knihy Ragtime Edgar
Lawrence Doctorow
Amadeus 1984 - filmová adaptace stejnojmenné
divadelní hry Petera Shaffera
Valmont 1989 - adaptace knihy Nebezpečné
známosti (Choderlos de Laclos)
Lid versus Larry Flynt 1996 - inspirováno životem
Larryho Flynta (zakladatel magazínu Hustler)
Muž na Měsíci 1999 - inspirováno životem komika
Andyho Kaufmana
Goyovy přízraky 2007
Dobře placená procházka 2009 – záznam
představení v Národním divadle
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Z pera starostky
Dobry Den /Hello
I wish you all a belated happy and healthy new year.
At the AGM a new committee was elected, and this team
has 9 members.
Vera Zlaty President, Michael Krejci vice President,
Vlasta Sustek Treasurer, Marcy Taylor Secretary, other
members
Mavis Crump, David Clark, ,Boris Kubes, Michael
Ruzicka,Honza Sedlak. I congratulate them for taking
on the duties of the management Committee.

bar and it was a great success.
The CZECH/SLOVAK TRIVIA is on again on 20 may.
Please start to get your tables organized. If anyone is
interested in being part of the team writing the questions
please contact our librarian Helena Simkova,
(0478407088) she needs all the questions by mid
march.
Lunches start again in February, the first one is 1pm the
14 Feb and then as usual every second and last
Tuesday of the month starting at 1pm
UPCOMING EVENTS

Under the leadership of Michael Krejci a new bar area
has been constructed over the January break. Boris and
Honza from the committee and many other committee
members and non-members have put in a great deal of
effort to improve the smoother functioning of the bar.
The members and management team extend an
enormous thank you for the efforts of all involved to
achieve this improvement for the club, this has been a
very big project and we all appreciate the enormous
effort that they have put in to achieve their result.
It all was decided very quickly towards the end of
December. Vlasta Sustek has lent the club the money
for the project to the club interest free for 2 years. The
money will be paid back from the profit that the bar
makes in the next 2 years.
We hope members and others will support the club
again this year.
The Chinaski concert was the first time that we used the

SUN 19 FEB PLUM DUMPLING FEAST
SUN 19 MARCH DUSEK CONCERT
SAT 8 APRIL MORAVIAN ROCK BAND ANOMIE buy
tickets on trybuy on Internet cost $ 25
SAT 20 MAY CZECH /SLOVAK TRIVIA COMPETION
Please try and attend some events and look on
Facebook sokol Melbourne for information about events
at the club.
Appreciation again to all that helped in the bar
renovation.
Vera
Sokol President

Finananční zpráva
Ke 30.12 2016 bylo na kontě Sokola Melbourne $18.863
dolarů. Čekají nás ovšem poplatky obecní , pozemní
audiční ,údržba podlahy a nečekaná oprava
promočeného stropu. Renovace baru je prováděna dle
dohody v mezích rozpočtu.
Výše darů do31.12.16 činila $910.- Děkujeme pí
Walden,Dr M.Ondraškovi,pí Wostré,p F.Kastankovi a
jeho klubu Pups za štědré dary.

Tomáš Garrigue Masaryk
7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937 Lány.
Byl státník, politik, filozof a pedagog, první prezident
Československé republiky. Za jeho zásluhy o stát
mu parlament udělil titul „Prezident Osvoboditel“ a
celkem sedmnáctkrát byl navržen na Nobelovu
cenu míru.
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Roční doby v Rokytníku 2.část
Začalo to podzimem. Teplý vítr shazoval první žluté
listí a ve školní zahradě, plné jiřin, dozrávala nádherná
zelená jablka se spoustou štávy. Paní řídící pekla
záviny a řepánky – buchty s mákem, smíchaným s
cukrovou řepou. Na polích sklízeli brambory a lidé
chodili kláskovat, aby měli zrní pro slepice.
V neděli to vonělo vsí pečenými kachnami i husami. Z
lesa se začínalo ozývat první troubení srnců.
Jeleni se ozývali později a zdržovali se výše hor. Pod
břízami se ukazovaly oranžové kloboučky křemenáků
a tmavé hlavy kozáků, v trní si zobali ptáci ostružiny a
poslední maliny a po mezích se červenalo v keřích
množství šípků. Kdo je chtěl na čaj, sbíral hned. Ti,
kteří dělali zavařeninu, si počkali na první mrazíky, aby
plody změkly.
Nečekali dlouho. Už v říjnu začínala jinovatka spolu s
popraškem sněhu a ještě před prosincem mrzlo pod
20 stupnů a rostly závěje.
Pan řídící je odmetal každé ráno a já už nemohla
chodit zkratkou po žulových schodech kolem kostela a
márnice, ale pěkně silnicí okolo kopce a návrším k
naší škole.
Tam se už od rána topilo ve vysokých kamnech, aby
bylo v 8 hodin teplo. Poslední přiložení bylo v 10 o
přestávce, takže do odpoledního vyučování už bylo
zase chladno. Když jsem zůstala ve třídě a opravovala
sešity, svíralo mi to zimou lopatky v zádech. Občas mi
donesla dcera řídících čaj a koláč, někdy i pozvali na
večeři. Ale většinou jsem si doma udělala čaj a k tomu
chleba se sýrem nebo paštikou. V pokoji, který byl od
národního výboru vybaven pro učitele pěkným
nábytkem, byla i kamna. Topila jsem až odpoledne, ale
někdy mi připravený zátop podpálila už dříve paní
Macháčková, má dobroditelka. Zděná vilka mnoho
tepla neudržela. Do rána kamna vyhasla a v pokoji pak
byla taková zima, že voda v umyvadle a v kýblu zmrzla
až na dno. (Vodovod nebyl a voda se nosila ze studny
přes cestu.) Stěny byly ráno bílé jinovatkou a pod
peřinou se jeden nezahřál ani přes dvojí návlek a
ponožky. Venku bývalo v lednu přes 30 stupnů mrazu.

Zimou trpělo všechno. Chodila jsem proto s dětmi do
lesa zakládat zvěři něco k snědku. Abych měla trochu
více znalostí, udělala jsem si kurz myslivosti, což
ocenili tátové školních dětí a pomohlo to i ke sblížení s
místním okolím.
V zimě se chodilo místo do tělocvičny ven na kopec.
Sněhu bylo na metry a tak si děti přinesly lyže a sáně. I
já měla své běžky a učila děti plužit, zatáčet a zastavit.
Ti na saníchi si vystačili opodál. Najednou se ozvalo
volání – Pavel Doskočil sjel do potoka! Voda byla
mělká, ale led se probořil a milý kluk vylezl jako vodník.
Jenže v odpoledních -15 Celsia začal hned přimrzat.
Proto jsem neváhala, ukončila hodinu a pustila žáčky
domů. Pavla jsem vedla k jeho mamince. Než jsme
došli k jejich domku, byl už jako prkno. Ani nemukl.
Věděl, že doma dostane. Ale maminka byla v práci.
Vzala jsem tedy kluka k sobě, nalila ho horkým čajem s
citronem a hodila na něj peřinu. Provinile se usmíval a
pomalu roztával. Za hodinu jsem ho odvedla domů –
naštěstí bydleli hned vedle. Dostal jen vyhubováno a
ani to neodstonal.
Jaro se probouzelo v údolí Rokytníka dost ostýchavě.
První byly trsy bledulí a krokusy, které vykukovaly
ještě zpod ledových kusů sněhu, které podemlela
voda. Pak se ukázal u potoka podběl, blatouchy a
lístky bříz. Ptáci už zpivali ostošest a děti začaly nosit
zprávy, co se dějě v hospodářství. Prosím, my máme
nové hříbátko a my telátko. Naše kvočna vyseděla
dvanáct kuřat a u nás je hejno kačátek. ˇSlo se tedy na
odpolední výpravu. Jeden týden půl vsi horní a po
druhé zase ta dolní. Přitom jsem dostala i několik
vajíček. Všude bylo třeba podívat se na mládˇátka
včetně králíčků a kotˇat a pak si to všechno ve škole
namalovat. Později se nosily do školy různé druhy
kytiček a to děti moc bavilo. Ve zkumavkách bylo
někdy až čtyřicet všelijakých kvetoucích rostlin a my
hledali ve Svolinského herbáři nadšeně jejich jména
včetně všech těch řapíkatých, okoličnatých
a
jednoduchých přízvisek.
Koncem máje konečně rozkvetly ovocné stromy a
kraj byl naráz nádherně barevný. Zelenˇ luk, modř
oblohy, bělavost okvětí keřů a sadů a květiny v
zahradách.
Cˇerven pak byl ve znamení sběru léčivých rostlin –
hluchavky, divizny, jahodoví, jitrocele, mateřídoušky a
pelynˇku. Pak se to sušilo na půdě školy.
Třešním a merunˇkám se v horách moc nedařilo, jen
pár ptaček a višní se občas urodilo, ale rybízu a
angreštu bylo dost. Ani borůvky nebyly, jen pár
brusinek.
Na ta krátká chladná léta jsem v Rokytníku nebývala.
Odjížděla jsem domů do Prahy a na naši chatu, kde se
dalo koupat v Kocábě, chodit na houby a maliny a
užívat jahody a raná jablka ze zahrádky.
Ale koncem srpna po různých táborech a cestách
jsem se ráda vracívala do milého údolí ... Starého
Rokytníka...
V. Šustek
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ŠVESTKOVÁ BEZMASÁ NEDĚLE
19.2.2017 13.00
Sokol Melbourne 497 Queensberry Street North Melbourne
Zeleninová polévka - Sýrový talíř - Švestkové knedlíky
s mákem - tvarohem nebo skořicí

$20 členové - $25 nečlenové

Domažličtí dudáci

Vážení a milí přátelé,
zdravím Vás z Domažlic a přeji příjemný vstup do roku 2017! Už je to 1,5 měsíce od našeho návratu z Austrálie a
stále vzpomínáme a rekapitulujeme, jak jsme si to užili a měli se hezky.Bylo to i Vaší zásluhou, rádi jsme Vás
poznali a doufáme, že jsme naší hudbou přivezli také kus vzpomínek na naši zemi. Jsme moc rádi, že jsme u Vás
mohli vystupovat, publikum bylo výborné a mile nás potěšil zájem o naše netradiční nástroje a naše písničky.
Užívejte si letní měsíce, my už se tady na ně také těšíme, je tu šedivo, téměř stále zataženo a až nyní si naše děti
mohly užít trochu sněhu. Mějte se moc hezky, vzpomínáme na Vás (i výbornou kuchyni, kterou jsme mohli
ochutnat:-) a pozdravujte všechny dobré lidi,
Kamil Jindřich Domažlická dudácká muzika

Obědy v Sokole - Lunches at Sokol
EVERY 2ND AND LAST TUESDAY OF THE MONTH
FEB 2017
14th ROAST PORK - SAUERKRAUT
28th ROAST BEEF WITH A CREAMY MUSHROOM SAUCE
MARCH 2017
14th CHICKEN PAPRIKA SPICY SAUCE
25th SMOKED PORK RIB SAUERKRAUT
ALL WELCOME 3 COURSES $25
SOUP ,MAIN ,CAKE, COFFEE.
INQUIRES VERA 0411143980
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Tábor Šumava 2017
Letošní tábor na Šumavě by se mohl nazvat
také Tábor pohody.
Zpočátku jsem si to nemyslela. Některé
dřívější rodiny přijet letos nemohly, noví
účastníci byli zprvu nerozhodní. Ale všechno
dostalo dobrý obrat a jak se u nás v rodině
říkalo 'S pomocí Boží' se vždycky ukázal v
pravou chvíli ten potřebný pár rukou.
První velká pomoc přišla od Martyho, který se
nabídl, že v parném horku 37° C pojede se
mnou nakoupit vše do Dandenongu v sobotu
na market. V neuvěřitelně krátkém čase dvou
hodin bylo vše v jeho velkém voze a na
Šumavě. Uff! Jindy to byla práce na dva dny....
V kuchyni se už točila Helenka s Marií a
Lenkou. Rodiče pomáhali napřed u stanů, pak
při nástupu a nakonec u vydávání večeří,
kteému předcházely první řady u dveří.
Největší radost jsem měla z té ochoty dělat
vše souhlasivě a v pohodě. Později, atˇ to byl
odjezd v autech, vyřizování jízdenek na
Puffing Billy, převoz jídla a také převoz lodí –
jmenovitě Honza, bodování ve stanech,
rozcvičky, učení se písničkám, výroba tří
projektů pro troje české a slovenské hory, ale i
mytí s dětmi a ukládání ke spánku do stanů pohoda dětí a rodičů, ale i tolerance velkých
dětí k těm menším, vlídnost a trpělivost byly
hlavními rysy celé týdenní atmosféry
Šumavského táboření.
A za to chci vyslovit všem účastníkům srdečně
- Díky!
Vlasta S.

497 Queensberry Street North Melbourne

Sokol Melbourne Inc.

K vart

497 Queensberry Street North Melbourne

7

únor - březen 2017

Slovenská herecká elita v Dome Čechov a Slovákov –
Sokole.
Začiatkom decembra sa na Facebook objavil oznam
Renatky Morgan o divadelnom predstavení
plánovanom na január v Sydney. Melbournskí
facebookári sa hneď ozvali...a prečo nie v Melbourne?
Tak sa začala naša odysea usporiadať divadelné
predstavenie, len na celú prípravu sme mali mesiac, a to
ešte aj s Vianočnými sviatkami. Predsedníčka ZASV
Miriam Fletcher , Janka Sekeráková a výbor podporili
návrh na usporiadanie tohto kvalitného divadelného
predstavenia v prevedení známych hercov slovenskej a
českej divadelnej a filmovej scény Maroša Kramára a
Juraja Hrčku, a pustilii sme sa do prípravy.
Divadelná hra Tajomné variácie francúzskeho
spisovateľa , dramatika, režiséra a prekladateľa EricaEmanuela Schmitta v réžii ukrajinského režiséra
Valentína
Kozmenka-Delinde. Divadlo sa hrá v
Bratislave v staromládeneckom byte Maroša Kramára,
kde je pre 30 prítomných vytvorená atmosféra
komorného večierka s občerstvením. Táto alternatíva
bola nemožná v Melbourne, kde sme ešte v utorok
večer nevedeli, kde sa bude hrať.
Naša cesta k skutočneniu tohto predstavenia začala s
vedením Sokola, kde nám bolo oznámené, že pre
prestavbu baru nie je toto možné uskutočniť. Kancelária
pána Kantora bola veľmi ústretová, rovnako ako Česká

TÁBORÁK
NA ŠUMAVĚ
Letní t á b o r á k pro účastníky šumavského tábora
ale i veřejnost se koná v sobotu 4. března od 4.30pm
Odpolední lesní hra:Honba za pokladem začíná ve
2.30pm všichni vítáni Klobásky k dostání. Na
Šumavě se nám rovněž představí i herci kteří jsou u
nás návštěvou z Volyně.
Přivezte ukázat obrázky z tábora. Pamětníci
minulých táborů přijďte. Jste našimi hosty !! Zve vás
všechny nové vedení tábora spolu s Vlastou

škola v Melbourne a mali sme povolenie na
predstavene pre najviac 30 hostí.
Lenže záujemcov o predstavenie pribúdalo a naša
dilema sa začala. Nakoniec s pomocou obetavých
priateľov z Domova a členov výboru Sokola sa
predstavenie uskutočnilo vo štv rtok 19.1.2016 v
Sokole. V stredu večer sa ešte v Sokole pracovalo až
do šiestej večer a potom sme sa pustili do upratovania a
prípravy javiska. Veľa kompromisov sa muselo prijať,
stres a frustrácia boli súčasťou príprav...ale výsledok
stál zato.
Vo štvrtok večer sa plánovaných 70 miest zaplnilo a
mohli sme pre našu komunitu poskytnúť hodnotný
zážitok kvalitného divadelného predstavenia. Privítali
sme medzi nami aj vzácnych hostí s Canberry,
Veľvyslanca SR Igora Bartha s manželkou Lubomírou,
ale aj Honorárnu konzulku SR v Melbourne Eugéniu
Mocnayovú s manželom Pavlom. Veľmi nás potešila aj
návšteva slovenskej tenistky Janky Čepelovej s
trénerom a rodinou ale aj ďaľších účastníkom
tenisoveho turnaja zo Slovenska.
Atmosféra bola nenapodobiteľná, stretnutie s herćami a
fotografovanie skoro do polnoci potvrdilo, že našincom
chýba kultúra z rodnej zeme.
Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým za
podporu tohto podujatia.
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N.I.K. REFRIGERATION
SERVICE PTY.LTD.

AU 06014

COMERCIAL & DOMESTIC
REFRIGERATION SERVICE
Domestic Washer, Dishwasher & Dryer Service

DOMOV
507-511 Queensberry Street, North Melbourne

Call Ivo

0407 369 211
Ph: 03 9705 1929

nikrefrigeration@iinet.net.au

Domov je oáza klidu a pohody ve stáří. Občas můžeme
nabídnout unikátní dlouhodobé bydlení pro české seniory.
Domov se nachází v centru Melbourne, v bezprostřední
blízkosti Národního domu, od Errol Street, kde jsou
obchody, banky a tramvajová zastávka.Victoria Market je
jen tři stanice tramvají!
Cítíte-li se osamělým nebo osamělou, uvažte naprostou
změnu. Nabízí se vám možnost trvalého pobytu v krásném
prostředí Domova a získání přátelství vašich českých
sousedů.
Domov Management Pty Ltd
Telefon: (03) 9629 6196
Bližší informace ráda poskytne
paní Ružena Bernášková

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

Jetway
Volejte Evu Jančík
372
372 Centre Rd, Bentleigh 3202
Tel: 03 9563 9122
Mob: 0413 499 321
Email: eva@bentleigh.com

Mgr. PetraLawyer
Wiererova LLB
Miroslav Píša
Counsellor and Deputy Head of Mission

Embassy of Czech Republic
in Canberra

Czech & Australian Law

Wills & Probate Matters
Conveyancing
Property Law
Business Law
Family Law

Mob: 0402 525 625
email: wiererova70@gmail.com

Sokol Melbourne Inc.

K vart

497 Queensberry Street North Melbourne
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BOURALO SE A STAVĚLO

Vše začalo na mimořádné schůzi výboru kde se
projednávalo vybudování nového baru v Sokole. Mnoho
hlasů pro a hlasy proti. Nakonec zvítězilo nadšení a
logické důvody proč potřebuje Sokol funkční bar. Vlasta
Šustková poskytla Sokolu bezúročnou půjčku 7000
dolarů na dva roky, darovala veškeré potřebné barvy a
mohlo se začít.
V sobotu 7. ledna se sešlo asi 20 ochotníků. Češi,
slováci, maďaři, jugoslávci a australani
kteří s
nadšením reozebrali starý bar a začalo se se stavbou
nového. Samozřejmě, jak bývá zvykem, na nás
vykouklo několik nepředvýdaných překážek které
skrýval v útrobách starý bar z předešlé přestavby a zub
času také vykonal své. Vodoinstalace, elektrika,
padající sádrokartonové stěny a promočený strop od
tekoucí vodoinstalace myčky z kuchyně v horním patře.
Pro stavbu baru jsme používali ušlechtilé materiály jak
nejvíce bylo možné. Dubové dřevo, cedr, cypr a barový
pracovní pult s nerezovým plechem pro těžký provoz.
Pípu na točené pivo daroval Franta Martínek a provedl
veškeré zapojení a servis. Instalatérskou práci zajistil
Jozef Slarko a elektrikáři Venca Truhlář se synem
Markem natáhli nové dráty a vše zapojili včetně nových
světel v baru které daroval Robert a Daniel Brodecký.
Kdykoliv byl k dispozici ochotný Pavel Šindelář který
veškeré dřevo mořil, lakoval a voskoval. Nespočetné
hodiny trávil malováním Honza Sedlák který nás často
zásoboval i jídlem v mezičase uklízení a byl stále
poruce. Nové zapojení všech drátků a úpravy
elektroniky provedl Michal Hančin který měl vždy čas
nám pomoct. Nikdy neodmítl Pavel Pařízek s pomocí
nebo darem jakéhokoliv vhodného doplňku baru ze
svého depozitáře. Nerad bych zapomněl na naše
houslistky Romanu a Marcelu které pomohly jak mohly
a Romana dokonce zapřáhla do akce i svého manžela.
Velkou podporou pro nás byla Renata Morgan svým
uznáním k naši práci a odhodlání k tomuto projektu. I

jídlo a radu nám dala. Takovou manažerku by nám mohl
kdekdo závidět kdybychom ji měli u nás v Melbourne.
Díky i slovenským ženám které uklízely v mezičase
stavby před neplánovaným vystoupením slovenských
herců v rozestavěném sále Sokola. Děkujeme
mezinárodní osádce demoliční čety organizované
Jasonem Kubešem. Dokonce pomáhal akademický
sochař Filip Toth (náš výtvarný poradce) se svým otcem.
Jsme vděčni za všechnu pomoc všech kteří pomohli a
pouze doufám že jsem na nikoho nezapomněl. Málem
bych zapomněl na Borise Kubeše. Málokdo si dovede
představit co vše pro tuto akci udělal a stále dělá.
Během přestavby a po ní se snažili někteří řemeslníci a
laikové odhadnout hodnotu nového baru s přilehlým
štamgastským koutkem ( VIP area ). Odhady se
pohybují mezi 30000 – 40000 dolarů. Náklady jsou
7800 dolarů.
Boris, Honza Sedlák, Pavel Šindelář, Michal Hančin,
Venca Truhlář a já jsme dohromady věnovali 600 – 700
hodin práce. Nemluvíme o darech a nákladech
jednotlivců a ostatních kteří pomohli. Bylo příjemné
vidět některé tváře po mnoha letech odhodlaných
nezištně pomoci pro dobrou věc. Něco ve smyslu
“ Národ sobě”.
Po první velké akci koncertu CHINASKI bylo pro nás
největší satisfakcí prohlášení naší starostky.
“ To bysme v tom starém baru nezvládli”
Tímto samozřejmě vše nekončí. Celý interiér je
nevkusný a jaksi nedokresluje celkový dojem. Plán
existuje a je zase pouze na ochotnících a finančních
možnostech jak celý plán dotáhnout do konce a dát
Sokolu úroveň a duši.
Ještě jednou všem kteří pomohli, mockrát děkujeme. A
děkujeme obyvatelům Domova za podporu
v podobě trpělivosti, kávy, jídla a povzbuzování.
Michal Krejčí

Sokol Melbourne Inc.

K vart

497 Queensberry Street North Melbourne
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PROGRAM FOR DECEMBER - FEBRUARY 2016 - 2017
Veškeré informace o sokolských akcích
Facebook - Sokol Melbourne
Každé druhé a
poslední úterý

OBĚD - tři chody - česká kuchyně

$25

13.00

MEDĚLE
19. Února

ŠVESTKOVÁ BEZMASÁ NEDĚLE

$20

13.00

NEDĚLE
5. března

O šíleně odvážném Ivánkovi
Divadelní představení

?

15.00

SOBOTA
19. března

Jaroslav Dušek - herecké vystoupení

$40

20.00

SOBOTA
8. dubna

ANOMIE
Rockové vystoupení

$25

19.30

SOBOTA
20. května

TRIVIA NIGHT
Kvíz na téma Československo

$10

19.30

Veškerou korespondenci, členské příspěvky, peněžní dary,
vaše návrhy a připomínky zasílejte na náš P.O.Box.

Czech and Slovak National House
Sokol Melbourne Inc.
P.O.Box 794
North Melbourne 3051
Prosíme nezasílejte poštu na adresu Národního Domu, jelikož není vždy správně doručena.

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 - ACCNo. - 290 864
Please make sure you put in reference
“ Kvart + your name” Thank you.
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ŠVESTKOVÁ BEZMASÁ NEDĚLE
19.2.2017 13.00

Sokol Melbourne 497 Queensberry Street North Melbourne
Zeleninová polévka - Sýrový talíř
Švestkové knedlíky
s mákem - tvarohem
nebo skořicí
v neděli 5.3.2017 15.00 hod.
Vstupné dobrovolné
SOKOL
497 Queensberry St. Nth Melbourne

$20 členové - $25 nečlenové

Jaroslav Dušek tour 2017
MELBOURNE 19.3.2017
8:00pm SOKOL
497 Queensberry st. Nth Melbourne

8th of April 7.30pm
SOKOL MELBOURNE
Entry: $25

Vstupné $40

Booking: Boris 0409 263 688
Vera 0411 143 980
Online booking
https://www.trybooking.com/259255
SOKOL * 497 Queensberry St. Nth. Melbourne
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