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Jaroslav Foglar
6.července 1907 – 3.ledna 1999

Mistr Jan Hus
kolem r. 1370 Husinec – 6. července 1415
byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský
myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel.
Hus byl, po Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami a
argumentací byl inspirován, jedním z prvních
reformátorů církve, který téměř o jedno století předběhl
své následníky – reformátory Luthera, Kalvína a
Zwingliho.Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě
a v letech 1409–1410 byl jejím rektorem. Ve svých
náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž
se ocitla katolická církev. Katolická církev ho označila za
kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej
(1411). Římský král Zikmund Lucemburský mu zaručil
bezpečný příchod na kostnický koncil, kde byl odsouzen
jako kacíř, a následně byl vydán světské moci k upálení
na hranici, když odmítl odvolat své učení.

byl český spisovatel literatury pro mládež, významná
osobnost českého skautského hnutí, redaktor několika
dětských časopisů a zážitkový pedagog. Pod svou
skautskou přezdívkou Jestřáb vedl po značnou část
svého života chlapecký (zpočátku klasický skautský)
oddíl, Pražskou Dvojku. Jako autor je nejvíce znám
příběhy chlapeckého klubu Rychlé šípy, knihami Hoši
od Bobří řeky, Přístav volá, Chata v Jezerní kotlině,
Záhada hlavolamu, Modrá rokle a jinými.

Jiří Voskovec
19. června 1905 Sázava – 1. července 1981

LIDICE 1942
jsou obec ve Středočeském kraji, 20 km severozápadně
od Prahy, v těsné blízkosti Buštěhradu, poblíž Kladna.
Za druhé světové války, dne 10. června 1942, byla obec
vyhlazena německými nacisty v rámci heydrichiády. Po
válce byl na místě starých Lidic zřízen památník
obětem smuzeem připomínající tuto tragédii a obec
obnovena o několik set metrů dále. Žije zde 563
obyvatel

V roce 1926 spolu s Janem Werichem vstoupili do
avantgardního Osvobozeného divadla, kde pomocí
humoru reagovali na tehdejší politické a sociální
problémy. Jejich spolupráce vyústila do hry Vest pocket
revue podle Werichovy povídky. Spolupráce dua V+W
vznikla v magazínu Přerod, který vedl Hubert Ripka.
Protože jejich vystoupení byla otevřeně protifašistická,
museli v roce 1938 divadlo zavřít a na začátku roku
1939 oba emigrovali do USA(Pensylvánie). Do
Československa se vrátil v roce 1946. Až do druhé
poloviny 40. let pracoval a psal a hrál hlavně s Janem
Werichem. Po dvou letech, kdy se snažili s Janem
Werichem obnovit Osvobozené divadlo, emigroval
podruhé a definitivně. Žil krátce ve Francii.
V roce 1950 se vrátil do USA. Po svém druhém příjezdu
do USA byl v atmosféře mccarthismu 11 měsíců
internován na Ellis Islandu pro podezření, že byl
sympatizantem komunismu. Tehdy se musel vyrovnat s
tím, jak byly interpretovány jeho filmy ze 30. let, o nichž
si někteří mysleli, že propagují komunismus, např. film
Hej rup!. V téže době byl Jan Werich ředitelem
pražského Divadla ABC.
Po své druhé emigraci v roce 1948 se s Janem
Werichem osobně setkal několikrát. Po osmiletém
odmlčení si dopisovali až do Werichova úmrtí.
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Přátelé a členové Sokola
Přátelé a členové Sokola
Staňte se nejen pilnými čtenáři Kvartu, ale také
pravidelnými návštěvníky našich úterních obědů! Vždy
druhé a poslení úterý v měsíci. Nebudete zklamáni.
Vaříme známá a oblíbená česká a slovenská jídla. Naši
Vlasta a Boris vám vše připraví zkušeně a s láskou.
Lidová cena $ 20.00 za tři chody je skutečně velmi
dostupná. Všude kolem stojí pouhá polévka $ 11.00,
vepřová pečeně nejméně $ 22.00 a zákusek s kávou
$ 8.00. Tedy součtem $ 41.00. V našem domě je tedy
vše za méně než polovic. Parkování v ulici Leveson je
$ 2.00 zahodinu s rozmezím tří až čtyř hodin. Chceme
věřit, že se návštěvnost zlepší a úterky tak budou
úspěšně pokračovat.
V červnu očekáváme návrat dalšího kuchaře Honzy a
tím i nepřerušený provoz. Takže se můžete těšit, že
svíčková, kačenky, vepřo knedlo a řízečky budou
plynule k mání. Nezapoměňte si jídlo telefonicky
objednávat, aby se na každého vždycky dostalo.
Dobrou chuť Vám všem přeje Boris a Vlasta.
Od srpna vám vaří Alena Špirochová

Vepřové hody

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

Oslavy u přílezitosti 100 let
od vzniku Československé republiky
V neděli 28. října v 9.30 hodin se koná Mše Svatá v
kostele Sv. Patrika v Melbourne.
V 11.30 se bude promítat krátký film z československa.
Ve 12 hodin bude otevřena vernisáž hodiny otevřena
vernisáž Legionáři a jejich zásluhy při vzniku první
Československé republiky. Výstava fotografií
Stanislava Koláře z let 1915 - 1940 bude provedena
paní L. Christof v Galerii Domo Queensberry Street a
ve 13 hodin bude podáván sváteční oběd v Sokole
Melbourne. Zamluvte si určitě místa k sezení.
Výhledový plán na listopad.
1.Koncert české a středoevropské klasické hudby opět
na oslavu republiky v neděli 18. listopadu v Sokole
Melbourne v 15 hodin za vedení paní Ivany Snaidr.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zdarma. Nápoje k
zakoupení.
2.Předvánoční prodejní výstava výtvarných prací
českých a slovenských umělců se bude konat v Galerii
Domov Queensberry Street od neděle 18. listopadu do
2. prosince. Výstava bude zahájena koncertem paní
Snaidr v sále Sokola.

žalov

Konají se již tradičně
V neděli 19. srpna od 13 hodin v Sokole
Melbourne.
Cena za tři chody 25 dolarů.

Zpívání u táboráku při kytaře
V sobotu 18. srpna sejdou se milovníci písní s
kytarou při umělém táboráku v hale Sokola
Melbourne. Začneme v 15 hodin. Vstupné 10
dolarů. Párek s chlebem v ceně. Nápoje za
členské ceny.
Odpoledne je pořádáno na podporu našich
přátel za spolupráce Vodafestu, Sokola a
českých škol.
Přijďte si zazpívat.

Naše oblíbená kuchařka paní Alena Špirochová ztratila
svého milovaného manžela Josefa, který zemřel 10.
května po krátké a zákeřné nemoci ve věku 74 let. Bude
ho velmi postrádat ona, celá její rodina i přátelé, kteří si
dobře pamatují, že věnoval svůj volný čas při
zvelebování sokolského domu.
S omluvou za zpoždění uvádíme další smutnou zprávu.
Paní Dana Kožíková z Olomouce zemřela 25.
listopadu ve věku 86 let. S manželem prožili
úctyhodných a vzácných 65 let společného života.
Zanechala po sobě tři děti - dva syny, dceru a vnoučata.
Čest jejich památce.
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Jak jsem přišel o panictví (málem)
Díky starostlivé mamince, která, abych snad o něco
nepřišel, mně v 22 letech podstrčila populární příručku
“Když dospíváte v muže”, jsem si umínil, že je na čase,
abych zjistil, jestli ztrátou panictví se podstatně
změnímůj pohled na život. Poučná knížka mně podala
patřičné informace o pohlavní zdravovědě. Tomuto
námětu se rodiče vyhýbali jako čert kříži. Do svých 22 let
jsem věřil, že děti nosí čáp a že mám kladélko jenom na
čurání. Z omylu mne vyvedla nejen knížka, ale hlavně
životem protřelí kamarádi, kteří o panictví běžně
přicházeli v 15 letech. I o pět let starší brácha se začal
konečně o mne v tomto směru starat. Nemusím
zdůrazňovat, že jsem nikomu dlouho nevěřil. Myslel
jsem si, že si ze mne dělají šprťouchlata a vytahují se.
Nicméně, po získání patřičných informací, jsem posléze
dospěl k názoru, že ke ztrátě panictví by byla dobrá další
osoba, pokud možno ženského pohlaví, protože kluci
přece jenom postrádají všechny ty ke ztrátě potřebné
věci, tak výstižně popsané a ilustrované v mojípříručce.
Proradní kamarádi, kterým jsem důvěřoval, že mně v
mojí probuzené touze se stát chlapem pomohou, mne
však hanebně zradili. Všechno o mně totiž vykecali
známým holkám. Ty pak na mne ukazovaly prsty a
typicky vysokým ženským smíchem se hihňaly. Bylo
mně stydno. Chodil jsem ze sklopenou hlavou dělaje, že
posměšky nevidím a nevnímám.Nakonec mně pomohla
hodná Anička. Dobrá to duše, která slíbila, ze mne
seznámí s dobrou kamarádkou, která zrovna tak ještě
neměla v milostném objetí žádného kluka.
“Hele, Aničko”, zaškemral jsem. “Tebe znám, ty jsi
hodná holka. Ty bys mně třeba sama nepomohla místo
nějaký kamarádky, kterou vůbec neznám?” zeptal jsem
se nesměle. “Tak to tedy tůhle,” řekla a dodala, že bych
měl být rád, když mně dojedná rande s kamarádkou
Martou. Slib splnila. Rande pro nás sjednala v restauraci
U Milenců v Košířích. Kamarádi, ve snaze, abych se na
ně už nezlobil, mně dali patřičné rady, jak holku ulovit.
“Bez šusťáku, džínsů a klobouku Tyroláku
vyšperkovanýho odznáčkybudeš mít smůlu a ani si
neškrtneš,” zněly chlapské rady, které jsem vzal na
vědomí.
Na schůzku jsem se dostavil oblečen podle rad kámošů
s pugétem karafiátů a zpocenými dlaněmi o půl hodiny
dříve. Marta, která přišla na čas, ze mne vyrazila dech.
Krásná, štíhlá brunetka se smutnýma očima. Navíc
úžasně vyvinutá, z čehož se mně udělaly barevné kruhy
před mýma očima. Od první chvíle jsme si padli do noty.
Marta byla sice poněkud zdrženlivá, ale u sklenky vína
jsme si povídali několik hodin. Na rande jsme chodili
několikrát týdně. Ale rande to byla docela zvláštní,
protože jsem nešli vedle sebe tak, jak se to obyčejně
dělá, ale Marta, která se bála, že by se dostala do řečí a
měla potíže s přísným otcem, šla na jedné straně ulice a
já musel jít na straněprotější. Konverzace se odbývala
tím, že jsme na sebe hulákali banální holé věty přes ulici
a přes hukot aut. Jen jednou se mi podařilo Martu
vylákat do kina, kde pod rouškou tmy jsem žádostivě
uchopil její ruku, čímž jsem jí dal výrazně najevo, že ji
hluboce miluji.

Po určité době se mně Martička svěřila, že jí také
nejsem lhostejný. Brácha mně poradil, že nastala chvíle
kout železo dokud je žhavé. Jak ale podat návrh slušné
sedmnáctileté dívce, že po měsíční známosti by bylo
dobré zpečetit naši lásku tak jak se sluší a patří a
nejenom v kiněžmolíce si za tmy ruce. Samozřejmě, že
se mně Martička nesvěřila, že je ještě panna. To mně
prozradila Anička. Té jsem se také svěřil, že bych se
hrozně rád už konečně pomiloval, ale že nevěřím, že k
tomu dojde, protože je Martička tak stydlivá.
Anička opět nezklamala. “Všechno jsem s Martou
sjednala. Vysvětlila jsem jí, jak je úžasně krásné se
jemně pomilovat a že láska bez pomilovaní není žádná
láska. Taky jsem jí řekla, že ty samozřejmě nejsi žádnej
zvrhlík, který by ji dostal a pak ji opustil. Marta mně
slíbila, že tedy jo, že to pro tebe udělá.” “Co pro mne?
Snad taky pro sebe!” “To já nevím, to už je mezi váma,”
řekla Anička a popřála mně mnoho zdaru. Šibalsky na
mne mrkla a dodala, že doufá, že nezklamu, což se prý
dost často mužským, když se milují poprvé, stává. To
jsem se tak vylekal, že jsem sesvěřil ostříleným
kamarádům.“No jo, kámo, to je potíž. To musíš v tu chvíli
myslet úplně na něco jinýho než na sex. Nejlepší je
myslet na fotbal,” řekl Vašek, který už měl něco za
sebou “A moc nechlastej. Dej si jenom na kuráž. Jinak
usneš a uřízneš si vostudu jako trám,” dodal Martin.
Kluci mně pak dali ještě moře dalších rad, o kterých se
zde nelze zmiňovat. Ale všechny byly zřejmě
vyzkoušené, a tudíž užitečné, a já si je zapamatoval.Ten
osudný večer byl Marty táta na odpolední šichtě v
Motorletu a měl se vrátit až večer. Takže skrovný byt v
mezaninu byl prázdný a jenom čekal na naše vášně.Já
se u mojí Martičky objevil v šusťáku a Tyroláčku. Pod
džínsami jsem měl nové červené trenky s bílým
lampasem. To abych učinil příznivý dojem, až je ze sebe
budu servávat.
Martička mne přivítala jen tak v růžovém župánku, na
stole obložené chlebíčky a flaška Hořčáku. Hrozného
vína jsem se ani nedotknul, snědli jsme něco chlebíčků,
vedli zadrhávající řeči, protože jsme byli celí nervózní z
toho, co nás čeká.Martička stále pošilhávala po
hodinkách a nakonec navrhla, že bychom neměli dále
otálet, protože by se mohl vrátit táta a ten by nás zabil.
Tedy hlavně mne.Nakonec si bez dalších řečí Martička
lehla do duchen, podívala se na mne a slabým
hláskemzakníkala “Tak pojď tedy ke mně, miláčku, ať to
máme za sebou!”Nemusela mne, holka pobízet. Když
jsem ze sebe, poskakuje na jedné noze, nervózně
sundaval džínsy, přemýšleje kolik to minulou neděli
hrála Sparta se Slávii a už už jsem se na Martičku vrhal,
ta najednou začala argumentovat.“A proč mně to chceš
dělat, co na tom vy kluci vidíte. Já vlastně nechci. Já se
bojím.”To byla ledová sprcha. To vám nemusím říkat.
“Dobrá, Martičko, když nechceš, tak nechceš. Nutit tě
nebudu. Ale budeš litovat a to už bude pozdě. Ahoj, jdu
domu.” A oblíknul jsem se, na hlavu jsem si dal
Tyroláček a byl jsem na odchodu.“Nechoď, miláčku,
nechoď pryč,” úpěnlivěžadonila Martička a téměř
tragickým hlasem dodala “Pojď ke mně, pojď.”Rituál
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Oznámení

rychlého svlékání opět začal, zrovna tak jako opětovné
Martičky bědování, co z toho mám, co na tom vidím a
proč to chci mermomocí dělat! Co následovalo bylo
rychlé oblékání, nasazování Tyroláčku a říkání “Ahoj,
jdu domů.” Za kliku dveří jsem ale nechytil, protože
náhle zazvonil zvonek. Do krve by se do mne
nedořezali. Ztuhnul jsem zrovna jako Martička, která,
celá rozohněná, vstala z postele a šla otevřít.
“Honem běž a schovej se ve spíži”, zašeptala Martička a
strčila mne do temné, mrňavé spížičky, kde jsem na
jedné noze a s jednou rukou v láhvi s okurkama
poslouchal scénu, která se přede mnou odvíjela.V
místnosti stanula tetička, kterási přišla s neteří
popovídat. Podivila se nad neupraveným vzhledem
Martičky, která se vymluvila, že se necítí dobře, takže si
šla lehnout. Tetku zřejmě pojalo podezření, protože si
sedla na zadek a seděla a seděla, ne a ne jít domů. Já se
jenom s hrůzou koukal na hodinky. Za půl hodiny se měl
vrátit otec z odpolední směny!Nakonec se přece jenom
nějakou ženskou lstí podařilo Martičce tetku dostat z
bytu ven. Já se vyklopýtal ze spíže, padnul jsem
Martičce kolem krku a děkoval Bohu, že to tak ještě
dobře dopadlo. Alas!! Proradná a nedůvěřivá teta
zaujala místo na chodbě nad schody od mezaninového
bytu, kde číhala a čekala na Martičky otce. V tu ránu
jsem viděl všechno opět velice černě. Ano, mohl jsem
oknem vylézt ven z bytu a nějakým způsobem se dostat
přes pavlače z domu, ale jak? Martička panikařila
zrovna tak jako já a po tvářích jí tekly rozmazané černé
slzy. “Jestli tě tu táta nachytá, tak je konec,” prohlásila
skrz slzičky a já věděl, že to myslí vážně.Měl jsem
tenkrát více štěstí než rozumu. Tetka totiž na chvíli
opustila svoje stanoviště před vchodem, čehož jsem
využil k potupnému úprku z baráku. Jen drahý Tyroláček
po mnězůstal viset na věšáku.
S Martičkou jsem se setkal po delší době. Vrátila mně
klobouček, smutně se na mne podívala a konstatovala,
že jsme měli tenkrát štěstí. “A víš, že mne ani nemrzí, že
jsem ještě počestná,” řekla.
“ A víš, že mne děsně štve, že já jsem furt ještě panic,”
odvětil jsem lakonickya rozloučili jsem se.
Martičku jsem již nikdy v životě neviděl. Jako správný
chlap jsem klukům tenkrát nalhal, jak jsem přišel o
panictví, jaký to bylo báječný. a že teď po sexu přímo
dnes a denně prahnu.
Nakonec jsem později přece jenom o panictví přišel.
Ano, život se tím pádem změnil k lepšímu.Ale to už by
bylo na příliš dlouhé povídání….

Členské příspěvky
Od července jsou opět splatné členské příspěvky na
finanční rok 2018-2019.členové 30.-,studenti a senioři
20.- a rodiny 50.-Vyrovnejte pokud možno prosím do
konce září t.r..výbor Sokola Melb. Omlouváme se za
delší odmlku ve vydávání Kvartu. Stalo se tak z
provozních důvodů.

Úterní obědy
Rezervace na obědy nutná. Volejte vždy
Vlastu 0408 088 167
Kuchař se snaží. Kuchař nakupuje. Kuchař vaří a neví
pro kolik lidí. Maminky nás učily že jídlo se nevyhazuje.
Pomozte mu prosím rezervací obědů.

KVART
Zpoždění vydání Kvartu je spíše z osobních důvodů
(redaktora) Kvartu. Momentálně je nemožné sedět na
dvou židlích a pracovní přetížení potrvá. Tímto prosím
kohokoliv kdo má základní vědomosti v editování a
zájem o vydávání Kvartu ať se nám laskavě ozve.
Děkuji: Michal Krejčí

Tradiční pouť Svatého Václava
Mše se bude konat opět v neděli 30. září od 12 hodin.
Bude se podávat oběd a ve v14 hodin se bude konat
velká mše svatá, kterou bude sloužit místní kněz z
Belgrave. Kroje vítány.

Ivan Kolařík

Pravidelné měsíční katolické pobožnosti
v českém jazyce

se konají na Šumavě vždy neděli v 11 hodin
dle dohody. Příští setkání je je 25. srpna.
Minulá pobožnost se konala k uctění památky naši
zesnulé Ely Dolínské která nás opustila po krátké a
zákeřné nemoci ve věku 77 let.
Vzpomínáme.
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VEPŘOVÉ HODY
Neděle 19. srpna 13.00

Cena $25 za tři chody
Bookings Vlasta 0408 088 167

Obědy v Sokole
Lunches in Sokol
14. 8. Uzené, knedlík, zelí
Smoked pork, cabage, dumplings
28. 8. Kuře na paprice, rýže nebo knedlík
Chicken paprika, rice or dumpling
11. 9.Svíčková s knedlíkem
Sauerbraten with dumplings
25. 9.Segedinský guláš, knedlík
Segedin gulash, dumplings
9. 10.Řízky s bramborem, salát
Schnitzels, potatoes, salad
30. 10.Vepřové, knedlík, zelí
Roast pork, dumplings, cabbage
Jednotná cena 20.Zamluvte u Vlasty: 0408 088 167
V ceně je dezert a káva

Sokol Melbourne Inc.

KVART

červen - září 2018
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Lidé a lidé – fejeton

Sokolský slet – dříve a nyní

Ráno mě probudil domovní zvonek,
doprovázený boucháním na dveře. Mají snad
sousedi nějakou nesnáz? Neměli. Byla to paní
z vedlejší ulice. Stěžovala si – nejprve zdvořile
a pak velmi vulgárně, že před jejím domem na
prodej stojí nehezký náklaďák mého přítele.
Nehezký opravdu je. Ujišťovala jsem ji ale, že
je to jen na dva dny. Najednou z ní vyšplíchl
gejzír ostrých nadávek, že už se tu ten auťák
potuluje měsíce a že jsme prostě zatralenoši!! Ani jsem se nenamáhala vysvětlovat,
že můj přítel byl na smrt nemocný a neschopný
něco zařídit. Jen jsem jí popřála dobrý den –
Za několik hodin na to, po krásné procházce a
nákupu, jsem se ocitla v nouzi. Příroda volala,
ale toaleta nikde. Jdu do obchodu Coles a
ptám se – tady ne paní. To musíte přejít tři
ulice. (Tak to tedy nevydržím, zmítá se ve mně
hlas.) Zkuste to naproti v kafejce – urychleně
přecházím ulici a raději si tam objednávám
další kafe v naději, že mají toaletu. Usměvavá

Sokolský slet – dříve a nyní
Začalo to ještě za Habsburků, kdy Metternich potlačoval
všechno české včetně Národního divadla, obrozujícího
se jazyka a tedy i slovanského Sokola. Tehdy, v
šedesátých letech devatenáctého století se stalo
sokolské cvičení vlastně přípravou k národní obraně,
ale rovněž oživovalo české národní zvyky, písně a
slovanské myšlenky. Český zpěv zazněl vždy na
začátku cvičení při svorném pochodu v útvarovém
řazení – dvojstup, čtyřstup, osmistup. A tak se učí
dodnes. Při pravidelných cvičeních se rovněž ozvalo i
několik slov sokolského vzdělavatele, který podporoval
národní sebevědomí. Jistě jsou vám známá tato hesla:
Co Čech, to Sokol
Paže tuž, vlasti služ
V zdravém těle, zdravý duch
Ni zisk, ni slávu
K tomu přišla ještě hesla převzatá.
Rovnost, volnost, bratrství
Tužme se
Spějme statně dál –
Jak šly roky, byl Sokol pokořován nebo povzbuzován
podle politických vln doby. Němci i komunisté se báli
přirozené sokolské solidarity a proto byl v těch dobách
zakázán a vedoucí Sokola stíháni.
Nyní, po téměř třiceti letech nové svobody, žije Sokol
dosti vlažně, ale stále ještě drží zájem mladých o sport a
fyzickou zdatnost a to hlavně ve venkovských
jednotách, kde si udržují trvalé množství členů.
Existence Sokola se nejvíce projeví vždy po šesti letech
na všesokolských sletech. Dovolte mi vzpomínku na
některé z nich.
Ten první jsem prožila ve svých šesti letech v roce 1948.
Byl to slet nádherný, předkomunistický a na dlouho
poslední. Po něm přisly sprtakiády, nacvičované ve
školách a továrnách nebo vojenskými útvary. Jen na
venkově se nacvičovalo v tělovýchovných jednotách.
Byla jsem tehdy učitelkou tělocviku a měla za úkol
školní vedení spartakiádních nácviků dětí v roce 19601965. Po odjezdu do Austrálie, kde jsme znovu založili
zdejší Sokol v roce 1975 se jelo společeně na
zahraniční slet v roce 1982. Konal se tehdy ve Vídni. V
roce 1990 hned po změně v naší republice byly
pořádány v Praze tělovýchovné slavnosti. Byla jsem
přítomna pocitu, kdy se svoboda smísila s nadšením
pro pohyb. Byl to vlastně obnovený první slet.
Další se pořádal v roce 1994, kdy jsem v Praze
reprezentovala Sokol Melbourne a měla přáležitost se
osobně pozdravit s prezidentem Havlem.
Můj poslední slet byl v roce 2006, kde jsem se plně
zúčastnila cvičení skladby Věrná garda. Byl to silný a
nádherný zážitek být znovu na Strahově s tisíci dalšími
cvičenci a cvičenkami. A s hudbou Karla Hašlera.
V roce 2012 přišla srdeční nevolnost, a tak mi lékař
cestu nedovolil. Letošní rok 2018 je opět rokem
sletovým a jubilejním. V Praze se bude pořádat další
slet ve dnech 1. – 7. července. Tentokrát se bude konat
na stadionu ve Vršovicích. Jeho program jistě podtrhne i
význam stého výročí naší Československé republiky. A
tak dá-li Pán Bůh, pojedu se tam alespoň podívat.
V. Šustková

Hudební zážitek
Hudební zážitek
Vrcholným programem měsíce dubna byl
klasický koncert francouzské komorní hudby v
mistrném provedení proslulé paní Ivany
Snaidrové a jejích uměleckých kolegyň paní
Anabelle C. a Larissy A.
Tento pořad byl obohacen recitacemi
francouzských i jiných básníků v krásném
dramatickém přednesu paní Barbary
Semenov. Obdivovali jsme její styl a báječnou
paměť. Tato souhra hudby a slova byla vřele
oceněna plným sálem nadšených
návštěvníků, kteří si opravdu přišli na své. U
vkusně prostřených stolů a se sklenkou se
zaposlouchali do bohatého odpoledního
programu.
Po koncertu zbyla ještě douška času na
přátelskou besedu u kávy a zákusků v jídelně
Sokola. Děkujeme účinkujícím i pořadatelům
za tento silný kulturní zážitek a budeme se
opravdu těšit, že se dočkáme z jara koncertu
dalšího.
V.Š.
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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
Mr Martin Pohl
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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Sokol Melbourne Inc.

KVART

Exhibition
of Century of Czechoslovak Republic
Photographs of Stanislav Kolář
of 1WW corespondent an diplomat 1915 - 1940
This exhibition offers an intimate visual insight
on the early beginnings of the birth of Czech &
Slovak nations . Stan talented photographer
was a colleague of G.Masaryk and his son Jan.
He was influential in the establishment of the
Czech independence movement as a
Legionnaire and Journalist in Russia and one
of the first Foreign Affairs Diplomat
representing Czechoslovak Republic . Should
be of interest to Czechs and Slovaks
celebrating Czechoslovak centenary . Also of
great interest to enthusiast of photography and
history . In addition newspapers published by
the " Czech Propaganda Press" will be on
display . Any items in the exhibition will be
available for sale on special registered order .

červen - září 2018

Výstava českých umělců
žijících v Austrálii
Pořádaná u příležitosti stého výročí
vzniku českéslovenské republiky
Jedinečná příležitost shlédnout dovednost československých
umělců a jejich tvorby za hranicemi československa.
Výstava zahrnuje grafiky, malíře. sochaře, fotografy a ostatní techniky v umění.

Zveme všechny čechoslováky
k oslavě zručnosti naši umělecké kultůry
a oslavám našeho národa
Předvánoční prodejní výstava výtvarných
prací českých a slovenských umělců se bude
konat v Galerii Domov Queensberry Street od
neděle 18. listopadu do 2. prosince. Výstava
bude zahájena koncertem paní Snaidr v sále
Sokola.

Úterní obědy stále pokračují
Na straně č. 6 se dozvíte co za
klasická česká jídla pro vás chystáme
Přijďte si pochutnat a potkat známé
Nutné zamluvení obědů ! Vlasta 0408 088 167

KVART

Sokol Melbourne Inc.

červen - září 2018
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PROGRAM NA SRPEN - LISTOPAD
Veškeré informace o sokolských akcích
Facebook - Sokol Melbourne
SOBOTA
18. srpna

Milovníci písní s kytarou včetně párku

$10

15.00

SOBOTA
18. srpna

Studio 4

$15

19.00

NEDĚLE
19. srpna

Vepřové hody

$25

13.00

NEDĚLE
28. říina

Vernisáž Legionáři

NEDĚLE
18. listopadu

Výstava československých umělců

13.00
$15

15.00

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.

MELBOURNSKÝ

KVART
PŘIJĎTE SI ZATANČIT PŘIJĎTE SI POCHUTNAT

STUDIO 4

Taneční zábava

VEPŘOVÉ HODY

Sobota 19. 7.
večeře 19.00
hudba 20.00

vstupné s večeří $30
bez večeře $15

ČEPOVANÝ BUDVAR
Bookings Vlasta
0408 088 167

Cena $25 za tři chody
Neděle 19. srpna 13.00
Bookings Vlasta 0408 088 167
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