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100 let od vzniku Československa

Ústavní listina Republiky československé z roku 1920 bude k příležitosti
stého výročí spolu s dalšími dokumenty k vidění na Pražském hradě.
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Tomáš Garrigue Masaryk
Tomáš Garrigue Masaryk, označovaný T. G. M., TGM
nebo prezident Osvoboditel 7. března 1850 Hodonín –
14. září 1937 Lány, byl český státník, filozof a pedagog,
první prezident Československé republiky. K jeho
osmdesátým narozeninám byl roku 1930 přijat zákon o
zásluhách T. G. Masaryka obsahující větu „Tomáš
Garrigue Masaryk zasloužil se o stát“ a po odchodu z
funkce roku 1935 ho parlament znovu ocenil a odměnil
za jeho osvoboditelské a budovatelské dílo.
Masaryk pocházel z chudé rodiny. Otec, původem
Slovák, byl kočí, matka pracovala jako kuchařka. Po
studiích ve Strážnici, v Brně a ve Vídni roku 1876
promoval filosofickou prací o Platónovi. Za studijního
pobytu v Lipsku se roku 1877 seznámil se svou budoucí
ženou, Američankou Charlottou Garrigueovou a roku
1878 se s ní v New Yorku oženil. Následujícího roku se
Vídni habilitoval sociologickou prací o sebevraždě. Po
vzniku české univerzity v Praze byl 1882 jmenován
profesorem filosofie. Založil a redigoval měsíčník
Athenaeum, inicioval Ottův slovník naučný a vstoupil do
veřejného života kritikou tzv. Rukopisů. Své studenty
vedl ke kritičnosti a vědeckosti v duchu Augusta Comta
a jeho program „realismu“ se soustředil kolem týdeníku
Čas.
Roku 1890 Masaryk vstoupil s přáteli do mladočeské
strany a v dalším roce byl zvolen poslancem Říšské
rady. Hájil jak větší autonomii českých zemí, tak také
zájmy jihoslovanských národů, ale pro spory s
radikálním vedením strany se roku 1893 mandátu vzdal.
Ve snaze kultivovat české politické myšlení se Masaryk
začal zabývat dějinami. Navázal na koncept Františka
Palackého a přemýšlel o historickém poslání českého
národa. Česká reformace a národní obrození jako
projevy humanity mají podle něho širší, všelidský
význam. Zároveň se ovšem Masaryk zabýval i
sociálními otázkami, podporoval osmihodinovou
pracovní dobu a všeobecné volební právo. Roku 1899
vystoupil s požadavkem na revizi procesu s Hilsnerem
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(tzv. hilsneriáda) a proti antisemitským pověrám a
předsudkům. Roku 1900 založil Českou stranu
pokrokovou, za niž byl roku 1907 a 1911 znovu zvolen
(jejím jediným) říšským poslancem. Na základě
dlouhodobého studia a četných návštěv v Rusku
publikoval od roku 1913 nejprve v němčině své
nejrozsáhlejší a ve světě nejslavnější dílo „Rusko a
Evropa“, které bylo posléze vydáno i v češtině a
přeloženo do několika jazyků.
Svých styků, znalostí i zkušeností Masaryk bohatě
využil, když roku 1914 několikrát cestoval na západ
Evropy a prostřednictvím
R.W.Setona-Watsona a
dalších osobností seznamoval světové politiky s
českými požadavky. Roku 1915 pak odcestoval
společně s dcerou Olgou do Švýcarska. Nemohl se již
vrátit, protože na něho byl v Rakousku-Uhersku vydán
zatykač. Jeho spojkou s domovem pak byli Edvard
Beneš a další přátelé. Obeslal české krajany po světě,
získal jejich podporu a v červnu 1915 v Ženevě poprvé
veřejně vyhlásil požadavek samostatného státu. Téhož
roku odjel do Londýna, kde se stal profesorem na
''Kings College a přitom neúnavně publikoval a
přesvědčoval. Roku 1916 mu Milan Rastislav Štefánik
připravil přijetí u francouzského premiéra Aristida
Brianda v Paříži, kde posléze vznikla Československá
národní rada.[5]
V únoru 1917, když velmoci uznaly tehdy formulovaný
československý požadavek, odjel Masaryk do Ruska
shromažďovat vojsko, aby svému programu dodal větší
váhu. Československé legie měly postupně až 50 tisíc
mužů a operovaly hlavně v Rusku, byly však podřízeny
Národní radě a zařazeny jako spojenci do francouzské
armády. Masaryk sám řídil organizování legií. Po říjnové
revoluci a separátnímu míru Ruska s Německem se
vydal z Moskvy přes Sibiř do Japonska, aby připravil
přepravu legií do Francie. 7. března 1918 se vydal lodí
do Spojených států amerických, protože věděl, že
prezident Woodrow Wilson bude mít v poválečném
uspořádání světa a zejména Střední Evropy velmi
významné slovo. V dubnu 1918 do USA dorazil.
Přednášel, psal a agitoval zejména mezi krajany a
dosavadní velké úspěchy legionářů byly jeho pádným
argumentem. Masarykova kniha „Nová Evropa“
přispěla k tomu, že prezident Wilson odmítl rakouské
návrhy na federalizaci monarchie a postavil se za
sebeurčení slovanských i jiných národů.
Zpráva o revoluci v Praze a vzniku Československa dne
28.října 1918 zastihla Masaryka ještě v Americe, stejně
jako zpráva o jeho zvolení prezidentem. Cestou domů
navštívil už jako prezident Anglii, Francii a Itálii i české
legionáře a 21. prosince 1918 byl triumfálně uvítán v
Praze. Hned po volbách roku 1920 byl znovu zvolen, i
když získal jen asi 65 % hlasů, a podobně i v dalších
volbách roku 1927. Teprve při třetí volbě v roce 1934,
kterou ústava presidentu Osvoboditeli dovolovala a
která proběhla jako manifestace pro demokracii, získal
73 % hlasů. Komunisté a slovenští nacionalisté pro
Masaryka nikdy nehlasovali.[7] Koncem roku 1935
Masaryk ze zdravotních důvodů abdikoval a 14. září
1937 zemřel. Jeho pohřeb byl velkou národní
manifestací za svobodu a demokracii.
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Starosti starosty
Milí krajané,
Sokol se stal součástí mého života v Sydney, za starosty
bratra Mesteka roku 1970 a velice rád na chvíle v Sokole
vzpomínám, ať jsem skotačil v kuchyni, nebo hrál
nohejbal, či někoho okopával při kopané. Naše zábavy
praskaly ve švech, lidé se radovali s úsměvem na tváři,
plné krásných pocitů, odcházeli domů a loučili se s
námi, ve všech možných nářečích naší krásné země.
Do funkce starosty jsem byl narychlo dosazen. Rád
bych všem poděkoval za důvěru, kterou jste mi tímto
způsobem projevili. V okamžiku zvolení jsem nevěděl,
čím pro Sokol Melbourne mohu být alespoň prospěšný,
jak bych mohl pomoci rozkvětu naší organizace s tak
silnými vlasteneckými kořeny. Dnes si myslím, že pro
další rozvoj a budoucnost Sokola je důležité, aby jsme
opět Češi i Slováci žijící v této krajině, našli společné
potěšení v kultuře , či sportu a přátelaství.
V začiatkoch, po príchode do Austrálie, tak ako já,
myslím že skoro každý z nás, sme si veľmi skoro
uvedomili, že sme svoju vlasť stratili a zároveň našli
svoju novú vlasť. Svojej novej domovine sme chceli a
stále chceme dať vôňu a chuť našej domoviny, ktorú
máme z detstva, z mladosti. Časť spomienok je práve i
naša kuchyňa. Je to vôňa a chuť koláčov, vôňa a chuť
sviečkovej, kapustnice, klendlí, halušiek, gulášu a veľa
veľa dalších dobrôt. Je to kultúra, hudba, divadlá,
umenie. Je toho veľa čo nás spája a môžme nie jeden
večer spoločne stráviť, v tomto duchu, práve v Sokole.
Ja som sa snažil vytvoriť počas môjho života v Austrálii
aspoň trošku tejto atmosféry. V roku 1980 som v Sydney
otvoril česko-slovenskú reštauráciu. V neskoršom
období som otvoril a prevádzkoval ešte dve československé reštaurácie. Slováci a Češi sa tam cítili ako
doma. Vytvorili určitú pospolitosť, cítili sme sa všetci
príjemne a prirodzene. Bolo by to úžasné keby sa nám
podarilo vytvoriť túto pospolitosť práve v Sokole, vrátiť
mu opäť svoje poslanie, spraviť z neho miesto spolužitia
Čechov a Slovákov vo všetkých vekových kategóriách.
Vytvoriť podmienky na športové podujatia, na kultúrne
podujatia a neraz i na miesto oddychu. Bol by som rád
aby naša organizácia bola pripravená rozšíriť svoje
aktivity, bola pripravená prijať Vás všetkých s otvorenou
náručou, aby sa stala kúskom Česko-Slovenska,
kúskom bývalej vlasti a aby tu boli všetci krajania vítaní
a cítili sa ako doma. Toho dôkazom je môj prvý krok, že
skutočne sme krajania, tento príspevok, ktorý je písaný
v češtine i slovenčine. Budem rád a s radosťou uvítam
akékoľvek podnety, pomoc, dobré rady a nápady. Rád
by som vyslovil poďakovanie bývalé starostke Viere
Zlatej za jej doterajšiu prácu v Sokole, za jej obetavosť.
Dovoľujem si Vám všetkým popriať, aby NOVÝ ROK
2018 bol pre Vás rokom lásky, zdravia a šťastia.
S pozdravom Jan Sedlák

Contacts:
Jan Sedlák 0498 042 021
Vlasta Šustek 0408 088 167

Poslední věci člověka aneb žalov.
Prosinec jsme prožili ve výkyvech počasí. Teplota lítala
z 38 stupňů na 15 stupňů denně během pár hodin. Z
úporného žáru byla v minutě průtrž mračen a chladno.
Bylo nám z toho všeho všelijak - zkouška nervů,
srdíček, dýchání a životní síly.Bohužel, ti unavení a
vyčerpaní, tyto extrémy nepřežili.
S lítostí a smutným srdcem doprovodili jsme v prosinci
několik blízkých a rovněž i několik Čechů a členů
Sokola na jejich poslední cestě. Začátkem měsíce jsme
se zúčastnili zádušní mše v kostele Sv.Anthony za paní
Naďu Benešovou, která se v kruhu rodiny dožila
požehnaných 97 let. Rozloučili se s ní syn René,
snacha Hana, vnuci a pravnuci spolu se známými a
přáteli. V polovině měsíce nás opustila rovněž další
členka Sokola milá paní Soňa Jašková ve věku
plodných 89 let. Byla dobrou matkou, odbornicí ve
stavebnictví a výtvarnou umělkyní. Obě tyto ženy
dokázaly vychovat své děti samostatně, po brzké ztrátě
manželů zde v melbournské emigraci. Pracovaly obě
houževnatě, aby zdárně připravily své syny pro
budoucnost. Podařilo se jim to dokonale. Z chlapců se
stali úspěšní inženýři, tátové rodin a teď už i dědové.
Naďo a Soňo, můžete mít radost- zanechaly jste tu na
zemi krásné pokračování.

Finanční zpráva za měsícprosinec 2017
Ke konci roku bylo na kontě Sokola Melbourne $ 17.489
Většina účtů zaplacena. Grease trap je vyčištěn.
Učetnictví přebírá nový pokladník Boris Kubeš.

Editor Kvartu: Michal Krejčí
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Nový život se sluchadly.
Jsem chlap! Jsem stárnoucí dědek! Zrovna tak jako moji
vrstevníci, tak i já se bohužel neobejdu bez celé škály
bolístek a neduhů, které se s lety zhoršují a doprovází
nás až do hrobu. Některé neduhy se dají snést lépe než
jiné. Zbytněná prostata dědka sice v noci prohání, takže
stěží dokončí sen, ve kterém právě dává nemravný
návrh o třicet let mladšídívce, ale to není nic oproti tomu,
že když si kýchnete, tak je váš umělý chrup mezi lidmi,
se kterými právě zavádíte akademickou debatu o
přednostech zubních implantátů.
Postupná a potupná ztráta paměti vás přivede do
různých trapných situací, na které byste nejraději
zapomněli, což se naštěstí stejně stane, aniž byste se
museli namáhat. Já si například vůbec nepamatuji
nikoho jména. Fikaná strategie, kterou používám stále
častěji je, že pány přívětivě oslovuji slůvkem
“kamaráde,” zatímco na dámy se připitoměle usmívám
a častuji je slovíčkem “zlatíčko.” Moje žena si už dávno
zvykla na to, že jí stále oslovuji “miláčku.” Dokonce jí to
lichotí.Toho si zrovna nedávno všimli lidé, kteří k nám
zavítali myslím že na Štědrý den, ale nejsem si tak
docela jistý. Mohly to být klidně moje narozeniny. Jeden
manželský pár, myslím, že to byl Jim a Barbora, byl
nesmírně udiven, jak krásně tituluji svoji manželku,
navzdory tomu, že s ní sdílím lože již padesát
let.Dokonce mně po straně řekli, jak je to úžasné, že
jsem si po tak dlouhé době dovedl k ní udržet tak krásný
vztah. Barbora si dokonce bílým kapesníčkem utřela
závistivou slzičku, která se vedrala do jejího oka. Tím
druhým, suchým, probodla manžela, naklonila se ke
mně a sdělila mi, že přestože jsou s Jimem teprve
necelých deset let, ten bezcitný bambula jí říká
“Brambora.” Prý totiž zapomněl její jméno!! Musím se
přiznat, že kdyby tato dáma věděla, že já nazývám ženu
“miláčku” z přesně toho stejného důvodu, jistě by o mně
ztratila dobré mínění a proklela by mužské pokolení.
Nemíním se však zabývat věcmi, které nás před
odchodem do věčných lovišť sužují. Podívejme se ale
na jednu z tělesných vad, která dříve nebo později
postihne většinu obstarožných lidí-na postupnou ztrátu
sluchu.
Pravda, po dlouhá léta jsem předstíral, že špatně
slyším. Hlavně v situacích, když můj miláček (ááá, teď si
vzpomínám, že jde o ženu Máňu) na mně něco chtěl,
nebo když mě třeba peskoval. To jsem na její volání
mlčel jako zařezaný s tím, že ji vůbec neslyším. To
ovšem, pánové, známe velice dobře. Ženy tomu říkají
“selective hearing.” A většinou mají pravdu, i když my
samozřejmě tvrdošíjně trváme na tom, že povelům
velice špatně rozumíme. Tato výmluva se obyčejně
střetne s výrokem “Nekecej a nedělej ze mě blbou, já
vím dobře, že to hraješ.” A jelikož mají ženy většinou
pravdu, jako vlastně ve všem, tak se seberete a jdete
umýt koupelnu a ostříhat zahradu, jak vám bylo veleno.
Marná sláva, předstíráním hluchoty daleko nedojdete.
Jenže potíž je v tom, že ona se ta ztráta sluchu bohužel
opravdu dostaví. Nejdříve jsem si k uchu přikládal
srolovanou ruličku čtvrtky papíru, což mně vysloužilo, že
jsem byl nazván “komediantem.”
“Nehraj to na mě, já vím moc dobře, že slyšís. Kdybych

navrhla, aby sis šel koupit pivo, tak žádnou ruličku
nebudeš potřebovat, ty komediante,” prohlásila žena,
když jsem v zoufalé naději ji slyšet, použil tohoto triku.
“A vůbec, když si myslíš, že blbě slyšíš, tak si zajdi k
audiologovi si udělat test. Stejně je to pro starý lidi
zdarma,” navrhla žena Máňa (tak nějak se, myslím,
jmenuje) načež jsem odvětil.
“Co jsi říkala?”
Žena jenom obrátila oči v sloup, povzdychla, vytočila
číslo na mobilu a udělala mně schůzku na vyšetření
sluchu na místní klinice.
“Tak pojďte dál, pane,” řekla přívětivě krásná Indka v
bílém plášti. Jelikož jako audioložka byla zvyklá jednat s
pacienty hluchými jako pařez, pobídku abych vstoupil
do ordinace zaječela vysokým hláskem, který nebylo
možné neslyšet. Po předběžném rozhovoru mne
audioložka Mimi posadila do vzduchotěsné kukaně, na
hlavu mně dala sluchátka a do ruky tlačítko, se kterým
jsem měl reagovat na stovky zvuků, kterými mne začala
posléze bombardovat. Nejlépe jsem slyšel tlukot
vlastního srdce a hučení krve v hlavě. Potom obi dost
silné tóny, ale ty pozvolna přecházely v tišší a tišší, až
jsem slyšel naprostý houbelec, ale abych nevypadal
jako úplný blb, tak jsem v té zadýchané kabince tlačítko
stiskával jen tak, aby ta svatá Indka měla ze mne radost.
Tato šílená procedura s drobnými obměnami trvala přes
hodinu. Když mně Mimi do sluchátek pouštěla anglická
slovíčka, která jsem měl opakovat, zjistil jsem, že tady
se švindlovat nedá a že Mini zjistí, že nejsem jenom
hluchý, ale navíc nevzdělanec, který neumí anglicky. Já
jsem ta slovíčka komolil, protože jsem jim prostě
nerozuměl.
Zpocený jsem se z kabinky vypotácel, zatímco Mimi
studovala obrazovku počítače plnou různě barevných
grafů a křivek. Po shlédnutí červených grafů jsem
dospěl k názoru, že jsem opravdu hluchý jako poleno.
Audioložka, která mne fascinovala nejenom tím, jak
dovedla hbitě interpretovat ty záhadné křivky, mne ještě
obi fascinovala svými křivkami. A to tak, že jsem si
umínil návštěvu co možná nejvíce prodloužit.
“Tak úplně hluchý zase nejste, Ivane,” radostně
prohlásila Mimi. “Ano, zjistila jsem ztrátu sluchu hlavně
při nízkých frekvencích, ale to spraví sluchadla,” řekla
optimisticky a já seděl jako zařezaný. “To spraví s-l-uch-a-d-l-a,” opakovala hlasitěji a zřetelněji krásná
audiložka. Načež já opět nereagoval a koukal jako
Jelimánek před sebe, předstíraje, že vůbec nic
neslyším.
K mé nemalé radosti audioložka přistoupila ke mně a jak
mně narovnávala nějaký přístroj na hlavě, tak se o mne
lehce otřela z bílého pláště deroucím se poprsím. V tom
momentě jsem si uvědomil, že byť stařec, přece jenom
pěkná ženská ve mně probudí vášně mladíka.
“Slyšíte mne ?” zeptala se Mimi a já, abych jí konečně
udělal radost, jsem odvětil, že ano. A dodal jsem, že
takto profesionální vyšetření jsem nikdy nezažil. Mimi
se pousmála, řekla, že se rádo stalo a z futrálu vyjmula
sluchadla značky PHONAK. “Největší technická
novinka, která nepotřebuje baterie,” vysvětlila a dodala,
že jenom Švýcaři dovedou něco takového vyrobit.
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Studium v Praze
Navíc lze sluchadla regulovat prostřednictvím obile!
Tato informace mně, technickému analfabetu, vzala
dech. Zrovna tak jako cena, kterou Mimi řekla potichu,
abych snad neomdlel.
“Kolik?” zeptal jsem se.
“Sedum tisíc dolarů,” prohlásila Mimi a rychle dodala, že
vláda z toho uhradí 900 dolarů. “Takže to nebude tak
bolet. Takhle vás to bude obi stát jenom 6800,”
sebevědomě prohlásila a předala mně krabici se
sluchadly a desítky různých hejblátek zapotřebí k tomu,
aby člověk konečně slyšel.
Ano, vydal jsem ten mrzký peníz za švýcarskou
vymoženost, která měla učinit zázrak a vrátit mně téměř
ztracený sluch. Vím, že jsem na palici. Koupil jsem
sluchadla, protože za příplatek 200 dolarů mám
zaručeno, že mohu kdykoliv během dvou let navštívit
krásnou Mimi a nechat ji nasazovat sluchátka na mojí
hlavu a přitom se zlehka dotýkat bílým pláštěm mé pleše
a nosu. Ano, utratil jsem svoje ušetřené bankovky, které
jsem měl v prasátku pro strýčka Příhodu.
Slyším lépe? Slyším. Bohužel ale hlavně ženu Máňu. V
hlučné hospodě slyším starou belu zrovna tak jako před
tím, než jsem měl ta úžasná sluchadla. Navíc mne v
kostele provázejí nevraživé pohledy, protože jak mají
věřící vědět, že manipuluji se zapnutým mobilem, abych
mohl regulovat sluchadla a ne, že během mše si s
někým vyměnuji emaily!
Stálo to za ty dlouhé peníze? Hmmm…Pakliže krásná
audioložka Mimi přistoupí na můj návrh třikrát týdně
kroužit kolem mé hlavy s mohutnou hrudí oděnou ve
voňavý bílý plášť, pak definitivně ano!

Bylo před vánočními svátky. Za okny pedagogické školy
začaly poletovat další sněhové vločky.
Tak letos budeme slavit v bílém, těšila se třída 4.B už
skoro učitelek. Chodí už na náslechy do cvičné obecné
školy, aby viděly virtuosní vyučování profesora
Chmelíře. Těší se, jak budou jednou samy učit. Ale
dnes? Dnešní školu neberou vážně nejen ony, ale i
profesoři. Málokdo zkoušel, zvlášť když objevil na tabuli
prosebné heslo : Vánoce jsou svátky klidu - nezkoušet
je přání lidu. Ano, všichni už jsou jednou nohou u
štědrovečerního stolu.
Jen jeden je jiný - profesor matematiky Strnad. Už jde špitla Boženka J. Se zvoněním vchází do třídy. Bez
úsměvu, energicky rozdá malé aršíky a na tabuli rychle
píše příklad.Víme, že máme na řešení jen pět minut.
Papíry sebral a okamžitě vyvolává k tabuli: Napište
rovnici paraboly Štrupová. Náhodou to znala. Napište
rovnici hyperboly Odvárková. Jana mlčí. Nevíte? Pět !
Vranovská,ne? Pět ! Chalupská, ne? Pět ! Pětky se
sypou do žákovských knížek. Strnad zuří. Vím, že to
chce jenom znamínko a ostýchavě zvednu ruku. Ale on
už burácivě volá: Vonková. Jdu a píšu minus pod plus.
Máte to za jedna, říká náš obávaný profesor. Proč jste
se nepřihlásila? Ona prosím zvedla ruku- hájila mě má
sousedka Máťa.
Zvoní....
Strnad vyběhne ze třídy, jako tygr a nechává za
sebou vánoční dárek: sedmnáct pětek a jednu jedničku.

Ivan Kolařík

Velikonoce na Šumavě

Bez naděje by život zhas
jak bárka bez vesel
jen moři na pospas
Bez víry nebylo by světla
den za dnem vlekl by se
jak lávy kus, co země hnětla
Bez lásky není proč tu být
milovat někoho je skvělý dar
nemař ho, aby neulít

KŘÍŽOVÁ CESTA
se koná opět na Velký Pátek 30.března v 10 hod. V
českém i anglickém jazyce
Na HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ v neděli 1.dubna se
bude podávat od 12 hod. oběd :
Uzeniny,brambor nebo salát, zákusek, káva.
MŠE SVATÁ od 2hod. Anglicky a česky.
Po mši bude Tombola a zpěv národních písní
u klavíru za vedení Ivy.
Veškerý výtěžek bude užit pro údržbu naší
Krásné Šumavy.

Život nám krášlí tolik pěkností
jen naber, drž je, přidej trochu k nim
Až čas se zeptá : Proč tu byl?
Odpovíš snadno - dávat radosti
A.K.uti
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Výzva
Členům i nečlenům, přátelům, kterým jde o naši českou
a slovenskou existenci zde v Melbourne. A n o jde o náš
dům. Patří Čechům, ale i Slovákům. Je to patrné z názvu
na průčelí budovy SOKOL North Melbourne.
Před čtyřmi roky jsme s Věrou Zlatou převzali sokolské
vedení, aniž nám bylo známo, že organizace je v
dluzích. V roce 2013 to bylo přes 13 tisíc. Nahromadily
se neplacené pohledávky vody, obecních poplatků,
pozemkové daně a telefonu. Stavba rovněž potřebovala
opravit zatékající střechu a okapy, podlahu, prohnilý
bar, nefungující chlazení a topení a vodní odpad. Bratru
přes 30 tisíc.
To vše se během těchto čtyř let podařilo. Dluhy byly
zaplaceny. Stalo se jednak naším drobným úsilím, ale
hlavně díky štědrému daru nyní již zesnulého Milana
Jandovského. Daroval 10 tisíc, ale nechtěl o tom ze
skromnosti mluvit. Dále nám pomohla tehdy nová
sekretářka Sharyn. Úspěšně pro nás vyžádala státní
grant ve výši 22 tisíc. Proto se také mnohé závazky
mohly dát spravit. V neposlední řadě to byla Věra Zlatá
jr., která neúnavně
dojížděla do Sokola nabízet
pronájem sálu, stát dlouhé hodiny za barem a přísně
dohllížet na pořádek a čistotu po použití budovy. Každá
taková pomoc je vždy vítána.
Velkým darem v přítomnosti jsou noví členové výboru
Michal, Boris, Honza a Pavel, kteří mají nejen dobré
nápady, ale dokážou je také hravě realizovat za
neuvěřitelně malou cenu nákladů. Jen se podívejte na
náš krásný nový sál, bar, pódium a sezení.Tato parta

se ale ještě nezastavila. Hoši se chystají obnovit i horní
prostor.
Přátelé a členové, jen rukou je málo. Jsme
spolumajitelé a spoluuživatelé budovySokola.Udělejme
si proto trochu času na pomoc. Zavolejte Michalovi, kdy
a jak se pracuje na renovacích a dojděte.(jeho
tel.č.0413 225 418)
To víte.I já bych ráda pomohla víc,ale po infarktu mohu
leda psát, pozvat známé telefonem, udělat pár knedlí a
podpořit Sokol nějakým darem. Je na každém z nás, jak
pomůže, aby Sokol žil. Je nás zde několik tisíc Čechů a
Slováků, ale jen několik desítek lidí trvale Sokolu
napomáhá.
Přiložme proto více ruku ke krásnémui dílu. Je to náš
SOKOL.
Vlasta šustková

V srpnovém Kvartu 93 píše starosta Pavel Pospíchal
V srpnovém Kvartu 93 píše starosta Pavel Pospíchal: „Chceme-li v příštích letech
pokračovat jako organizovaný celek – jinak nás nebude nikdo brát vážně – musíme získat ke
spolupráci více špičkových členů naší krajanské komunity. ... Nepodaří-li se nám splnit tento
naléhavý úkol, Sokol a tím i český společenský život v Melbourne přestane existovat.
Poznámka editora Kvartu

Obědy v Sokole
27.2. Kuře na paprice - polévka
13.3. Vepřo knedlo zelo - polévka
27.3. Roštěnka s rýží - polévka
Jednotná cena 20.Booking: Alena 0404 752 084
V ceně je dezert a káva

Sokol Melbourne Inc.
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Letošní táborové vzomínání o Sumavě
Dívám se na staré táborové obrázky z let osmdesátých
a dál = dceruška s copánky a synek v maškarním za
pejska.
Leží tu i diplomky od roku 2013 s vlajkou a pak další s
duhou, živly, kompas, hory a letos česká kuchyně. Mezi
dvaceti dětmi jsou letos už i vnoučata vedoucích a dětí
dřívějších táborníků.
Rada obrázků, řada let a řady dětí. Ano byly to zase ty
řady před vchodem jako každý rok, aby si heslem
zasloužily vstup do haly na ta báječná jídla Helenky,
která za pomoci Jarky a Marie vytvořila.Dnes je to
guláš=mnam,mnam. Včera bylo vepřo,knedlo a zítra
budou řízky, oznamuje vedoucí.Kdo dnes zvoní a kdo
prohlíží ruce?To dělá dospělák Ben a Jason. Přečtěte
nám napřed bodování čistoty ve stanech=má to na
starosti asistentka Marnie a Georgie.Kolem dětí jsou
trvale naše zlaté mámy a vedoucí Katka, Julinka a
zpočátku i Danielka. Jsou u zpívání, psaní a kreslení, u
rozdávání jídla, mytí nádobí, u dětského ranního i
večerního mytí i u posledního táborového úklidu.Těm
jsem nejvíce vděčná za pokračování táborové
tradice.Jejich partneři Marek a Marty jsou zase u
techniky a dalš táborové pomoci. Patří k nim i Miloš T.,
který seřídil teplou vodu a Honza P.,který opravuje
kapličku a pomohl s nákupem.
Sedm dní tábora uběhlo hladce, jako dobře sestavený

stroj. Kdo se přijel podívat, hned nějak vypomohl.
Rejdovi dovezli zase spoustu chleba. Ivana s Natálkou
zkušené učitelky připravily lesní hru, hlídaly ve vodě
jezera a hrály si s dětmi, rozjely hru s ovocným košem a
zazpívaly. Ivanka J.přišla zase s dětmi modelovat,
vyrábět drobnosti a plést z hlíny vánočku. Cassie,
bývalá tábornice, s dětmi zacvičila jogu. Je sobota po
táboře. Louka ztichla, stany zmizely . Borové stromy
nám šumí dál líbeznou písničku českých hor.
Vzpomínka zalétne až do Kydlin, kde v obdobném kraji
odpočívá na věky náš Důstojný pán Otec Josef Peksa.
Jeho myšlenka z roku 1958 stvořit kousek českého ráje
zde, mezi polnostmi a bušem australské krajiny, žije dál
skutečností Sumavy zde v kopcích u Melbourne. Malí i
velcí s vdčnností a láskou vzpomínají otce Peksy, když
prožívají krásné chvíle bud na louce, nebo v lese,
jdou=li stromořadím nebo kolem jezírka,zvoní=li na
zvon a s úctou čtou jména zesnulých pomocníků nebo
jdou tichým večerem ke spánku do stanu.
Vzpomínáme a děkujedme . Bůh s Vámi Otče Pekso,
Váš odkaz žije dál.
Vaši vděční táborníci a rodiče
zpracovala Vlasta Sustek
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Velvyslanectví České republiky
8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

KVART
N.I.K.

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

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 zájezdy do celého světa
Qatar 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.net

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

Embassy of Czech Republic
in Canberra

Lawyer
Czech & Australian Law
Wills & Probate Matters
Conveyancing
Property Law
Business Law
Family Law

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

Sokol Melbourne Inc.

KVART

497 Queensberry Street
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pa nt spot
Phone 9563 5666
carnegie@paintspot.com.au

Paint Spot Carnegie

Fax 9563 5777

www.paintspot.com.au
Sustek Holdings Pty Ltd

1066 Dandenong Rd. Carnegie, VIC 3163

PO BOX 146
PRAHRAN VIC 3181 AUSTRALIA
MOBILE 0411 800 043
FAX + 613 8679 3386
STEVE@STEVEROSEARCHITECT.COM
STEVEROSEARCHITECT.COM
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Ještě k říjnovému koncertu
Krásný komorní koncert z děl Antonína dvořáka a
W.A.Mozarta jsme vyslechli v říjnu 2017 v naší
obnovené hale Sokola. Připravila ho p.Ivana Snaidr
spolu s dalšími čtyřmi virtuosy -členy Melbournského
Symfonického Orchestru. Byl to hluboký kulturní
zážitek, na který se sešlo kolem padesáti zájemců.
Umělci věnovali veškerý výtěžek na podporu Sokola
Melbourne ve výši $ 5OO. Budeme se těšit na další
krásné hudební zážitky a děkujeme.

Slovácká muzika s cimbálem
nám zahraje k tanci a poslechu
ve čtvrtek 8.února 2018. v 7.30 pm
v Sokole Melbourne. Vstupné $ 10 v ceně je občerstvení

SOBOTA 14. dubna

Disco 70sátá - 80sátá léta
SOKOL Melbourne

$10 19.00

19.00

Vstupné $10

KVART

Sokol Melbourne Inc.

únor - březen 2018
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PROGRAM NA ÚNOR - DUBEN
Veškeré informace o sokolských akcích
Facebook - Sokol Melbourne
ČTVRTEK
8. února
NEDĚLE
18. ůnora

Slovácká muzika s cimbálem

$10

19.00

Švestková bezmasá neděle

$25

13.00

SOBOTA
10. března

Josefovská zábava - Hraje: Studio 4

$15

15.00

PONDĚLÍ
12. března

Divadlo - Vosto5 - Levý hák

$10

19.00

SOBOTA-NEDĚLE
24.- 25. března

13.00

Formule 1 Beerfest

SOBOTA
14. dubna

Disco - 70sátá - 80sátá léta

$10

19.00

SOBOTA
21. dubna

Pony expres beseda a Country muzika

$15

19.00

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
18.2.2018 13.00

Polévka zeleninová i masová - Švestkové knedlíky
s mákem - tvarohem nebo skořicí

$20 členové - $25 nečlenové
Sokol Melbourne 497 Queensberry Street North Melbourne

BAND STUDIO 4

Josefská zábava
Sobota 10.3.
večeře 19.00
hudba 20.00

FORMULA 1 BEERFEST
24. - 25. 2018 of March 1pm-12pm
Two days of Formula 1 marathon.
Live broadcast of F1, games, DJ,
live music, delicious cousin
and excelent choice of beer on tap.

vstupné s večeří $30
bez večeře $15

if you drink and drive, you are bloody idiot

ČEPOVANÝ BUDVAR

No entry fee

Josefové vstup zdarma

Be a part of the furmula one event

Bookings Vlasta
0408 088 167

Sokol Melbourne 497 Queensberry Street North Melbourne
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