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Sokol Melbourne slaví
40 let od založení
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40 LET VÝROC Í SOKOLA
Náš dům Sokol slaví své čtyřicátiny.
Zdá se, jako by to bylo jen před nemnoha lety. Tehdy,
ještě před časem zakoupení našeho domu v North
Melbourne se cvičilo náramně, s nadšením a s vervou.
Bylo nás i s dětmi přes sto cvičenců a sjeli jsme se každé
pondělí večer ze všech cípů města. Bývalá náčelnice
Sokola Vlasta Sustek vzpomínají spolu s cvičitelkou
Věrou Bebrovou...
Nejprve se cvičilo u pana Tomečka na Church street,
kde se také konala schůze v říjnu 1975 pro znovu
založení Sokolské župy Melbourne. Na schůzi byli bratr
Vozábal, Honza Setek, Jarda Tůma, sestra J.Tůmová,
Jarda Petrán, Viktor Chaloupka a další. Po čase jsme
změnili prostor a začali cvičit v Caufieldu. Tam byl také
založen Sokolský oddíl odbíjené, vedený bratrem
Knobem. Na konec jsme si dobře zacvičili v moderní
škole Princess Hill High school v Carltonu. Zde byla
velmi moderní, dobře vybavená tělocvičná hala s
veškerým nářadím a náčiním, ale rovněž i divadelní sál
s velkým jevištěm na pořádání našich akademií. Měli
jsme také zapůjčenou jídelnu s kuchyní, dvě menší
studia pro gymnastiku a venku velký prostor k
parkování.
Přesto, že tento prostor byl velmi pohodlný a všemožně
sloužil, ta vidina mít vlastní dům pro zdejší krajany z
bývalé vlasti nás neopustila...
Po dlouhém hledání našel Sokolský výbor tento náš
nynější prostor. Byl to vlastně pouze tovární sklad s
mezipatrem s rampou pro vjezd. Ale byli mezi námi
mnozí řemeslníci, stavitelé, architekti a mnoho dalších
ochotných rukou a tak se tato budova v roce 1978
koupila a dávala rychle do pořádku. Měli jsme možnost
otevřít ji slavnostně 29tého května 1979. Na slavnost se
dostavili hosté ze Sokola, Sydney a Camberry. Na
pořadu byl nástup členů v sokolských úborech včetně
žatctva a řada cvičebních vystoupení. Večer byla velká
zábava v obou sálech a v neděli sloužil Mši Svatou
Důstojný Otec Josef Peksa a našemu domu rovněž
požehnal. Tento dům plně sloužil hned po otevření a po
mnoho let a byl přímo nabitý návštěvníky při pořádání
zábav, na obědech a koncertech.
Jen to cvičení utrpělo a lidé přestali chodit, říkáme si
smutně s Věrou Bebrovou. A nebylo se čemu divit. Malý
sál pojmul sotva čtyřicet cvičících, v sále byl nízký strop
a navíc se mnoha lidem začínalo zdát těžké dojíždět ze
svého domu, vzdáleného někdy až třicet kilometrů na
krátké cvičení. Přesto ale tento dům slouží na naše
veškerá společenská a kulturní setkávání, zvláště když
přijede kdokoliv hostovat z naší vlasti.
Náš dům prodělal několik vylepšení a změn. Můžeme
děkovat nynějšímu výboru za krásný vzhled dolního
sálu. Návštěvníci a lidé, kteří náš dům pronajímají si
velice libují. Budeme se těšit, že podobné dobré změny
budou uskutečněny i v sále horním.
Náš Sokolský dům je otevřen nejen pro české,
moravské a slovenské krajany,ale i pro hosty a další
lidi ze všech konců světa. Všichni jsou vítáni. Za výbor
Sokola Melbourne Vlasta Sustek.

Několik řádků od
Věry Zlaté
Dobrý Den!
The Sokol club has had a lot of very successful and well
attended events the last few months.
Plum Sunday was booked out,a delicious lunch was
enjoyed by all. A big thank you to all that helped to make
it such a success-Alena, Vlasta , Boris, Vera and grand
children of Alena.
Petr Janda Concert was a very happy evening enjoyed
by a huge crowd that was singing along to the familiar
old tunes. Thanks to the committee members Boris,
Michael and Ivan that installed the new lights.
The Dvorak Soiree on a Sunday afternoon performed by
Ivana Schneider and musicians and Poetry recited by
Barbara Semenov in honour of Milan Kantor was a very
memorable afternoon.
The new Ambassador Tomas Dub visited on a
Wednesday evening and was welcomed at Sokol by
Melbourne residents.we hope to see more of him at
future events at the Club.
Studio 4 played all the old favourite songs and a very
happy merry night was had by all . We look forward to
the next Zabava in September.
Every second Saturday hosts a Bachata dance night.
The dancing is very energetic and the dancers get very
hot. A very efficient air con. system has now been
installed and it is very easy for the dancers to dance and
not get too hot. Well done to the committee for
undertaking this expensive but necessary improvement
to the club building.
The first Sunday monthly lunches are very popular, so
please remember to book for them Vera 0411143980
start 1 pm.
On Friday 10th of May Pavel Novak will perform a
concert at the club ,
Thank you Vera
Please call Vera 0411143980 for all booking and any
information about functions.
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Vážení čtenáři.

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

STAVĚNÍ MÁJE NA ŠUMAVĚ

V minulém čísle Kvartu jsme vás informovali o tom, jak
probíhá zvelebování sokolských prostorů, některých
plánech a problémech.
Co se změnilo a co nás čeká?
Boris a Michal Hančin namontovali nová světla pro
dostatečné osvětlení sálu, konečně na sebe vidíme.
Sokol zakoupil nové přídavné LED reflektory na
osvětlení jeviště, které zapojil Ivan Hejl a vše
naprogramoval. Dále Sokol zakoupil kompletně nové
ozvučení včetně mixážního pultu, který může ovládat
snad vše, co dnešní doba vyžaduje, včetně ovládání
projektoru. Na příští akci, koncertu Pavla Nováka, bude
již vše zapojeno a nemusíme si půjčovat kvalitní systém,
abychom vyhověli I náročnějším kapelám. Naopak
můžeme zapůjčovat naše zařízení jiným spolkům, které
si u nás v Sokole pronajímají sál.
Sokol opět utrpěl malou záplavu a pojišťovna uhradila
způsobenou škodu s podmínkou, že opravíme rýny a
okapy. Zde nastává velký problém. Asi před čtyřmi lety
Sokol investoval do opravy střechy, okapů a svodů 16
000 dolarů, přesto stále zatéká. Firma, která tuto práci
provedla, mi oznámila, že vše je uděláno dobře, pouze
prý musíme okapy čistit. Před poslední záplavou byly
okapy vyčištěné, ale nijak to nepomohlo. Někde je
zakopaný pes a poněkud nevíme, co s tím.
Orientačně jsme zajistili cenovou kvótu na demolici
staré azbestové střechy a cenu na střechu novou.
Samotná střecha není v nejhorším stavu, ale zápolíme s
jakýmikoliv pracemi na střeše. Firmy odmítají cokoliv na
střeše provést, protože střecha je azbestová. Další
velký problém je přerostlý strom před budovou Sokola.
Informovali jsme council a bylo nám přislíbeno, že strom
ořežou. Právě tento strom způsobuje zanášení okapů
listím a ucpávání odvodů ze střechy. Doufejme, že
council brzy splní, co slíbil a tím se nám podstatně ulehčí
údržba střechy.
Jaké jsou plány do budoucna? Stále zvažujeme
renovaci horního patra a to s ohledem na finance,
pracovní síly a rozvržení prací na fáze bez podstatného
omezení provozu horního patra. Začali jsme pomalu
nakupovat materiál na stolové vybavení na úrovni.
Držíme se základního konceptu interiéru a věříme, že
vše časem zrealizujeme ke spokojenosti všech členů a
návštěvníků Sokola.
Za výbor Sokola
Michal Krejčí

Koná se v sobotu. 4. Května
Bohatý výběr teplých pokrmů již od 12 hodin
Zdvižení ve 2 hodiny.
Přijďte se podívat,muži Pomozte svou silou, děti
ozdobte MÁJI stuhami a všichni Oslavme tento den
zpěvem hudbou a sklenkou !!!

Session with immigration expert
30th of May 5.00pm in Sokol
· Overview of the immigration program
· Sponsorship obligations
· TSS 482 changes, visa requirements, tips at offer stage
· 186/187–nominations and visas, transitional arrangements
· Fee summary – 482 & 186
· Business innovation and investment program
· Significant investor visa
· Business innovation and investment program
· Q&As
The session will be presented by our General Manager, Martin
Russell and Senior Migration Agent, Majlinda Lulo.

$

Finanční zpráva
Sokol má na kontě
$31 092
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Moje milovaná babička používala slovíčka „parchant“
často a s oblibou. Zvláště jím častovala mne, ale její hlas
nebyl rozhněvaný, ale plný něhy. „Ty parchante jeden,
zase jsi mně vyštrachal a snědl čekuládu a pomoranče!“
V tom nebyla ani známka hněvu, ale hravost s tímto
slovíčkem. „Já ti ale jednu lupnu přes zadek ty
parchante, když budeš zlobit tátu,“ řekla by babička
rádoby vážně, ale kdepak, babička byla samá láska.
Někdy zaměnila toto slovíčko za zrovna tak jí milé
slovíčko „oplégr“ a mně to bylo fuk, protože jsem
babičku všemožná sužoval a trápil, a tak jsem si to
vykoledoval.
Zde však nemám v úmyslu psát o babičce a zrovna tak
nemám v úmyslu použít slova „parchant“ láskyplně.
Naopak! Zde bude sedět tak, jak se sluší a patří, jako
zadek na nočníku. Protože to, co jsem nedávno
prožil,nebylo způsobeno nikým jiným než parchanty.
Po dlouhé době jsem se vypravil do středu města
vlakem. Obyčejně se tomuto dopravnímu prostředku
vyhýbám jako čert kříži. Člověk totiž nikdy neví, kdo si k
vám přisedne a udělá vám z hodinové cesty pravé
peklo. Jeden můj známý byl chováním opilce ve vlaku
tak pohoršen, že když se mu na zánovním obleku náhle
objevila páchnoucí tláča od večeře, tak zoufale zatáhnul
za záchranou brzdu, aby přivolal pomoc. To ovšem
neměl dělat, protože brzdy vlaku jiskřily tak mohutně, že
vzplanuly australským létem sežehlé louky a požáru
padlo za oběť několik obydli. Zatímco se opilec z maléru
dostal bez poskvrny, můj známý to odnesl tvrdou
pokutou a ztrátou důvěry zaměstnavatele, který začal
pochybovat o jeho duševním zdraví. Jak říkám, člověk
by měl dát přednost jízdě autem a několikahodinovému
hledání parkoviště, než riskovat byť krátkou cestu
vlakem.
Mně ovšem peklo nepřipravil ani opilec, ani od hlavy k
patě potetovaný hrubián, ale školní děti.
Obyčejnínevychovaní parchanti.
Měl jsem smůlu, že jsem nastoupil zrovna do vagonu
plného žákůasi čtvrté třídy základní školy, kteří bohužel
nejeli jenom pár stanic, ale se kterými jsem musel sdílet
vagon po celou hodinu jízdy do města. Ječící parchanti
byli doprovázeni dvěma učiteli.
Jeden, starší pedagog, měl utrápenou tvář zabořenou v
mobilu a usilovně něco četl. Jeho kolega, jehož pleť
prozrazovala učitele indického původu, seděl jako
zařezaný, koukaje do blba, dělaje, že nic nevidí ani
neslyší.
Zato já jsem viděl a slyšel navzdory tomu, že mám čočky
brejlí tlustý jako dna od sodovky a jsem hluchý jako
poleno. Bylo nemožné nevidět a neslyšet.
Co se dělo ve vagonu bylo takřka neuvěřitelné. Děti,
jejichž školní ruksaky byly větší než jejich nositelé,
poskakovaly po sedadlech, lítaly vagonem sem a tam,
houpaly se na držadlech jako opice a zrovna tak jako
opice ječely. Jedna obézní školačka, začala uprostřed
uličky tancovat rap. Ostatní bez prodlení následovali.
Teprve když řev parchantů dosáhnul tolik decibelů, že i
učitel byl vyrušen z Internetového blaha, řvoucí paviány
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napomenul. Indický pedagog nehnul ani brvou a zřejmě
v hluboké meditaci čučel do prázdna. Napomenutí se
samozřejmě minulo účinkem.
Pravý šrumec ovšem nastal, když se někdo z dítek
nezachoval. To si všichni zacpávali nosy, osočovali
jeden druhého a chechtali se jako pominutí. Začala
soutěž, kdo další se uprdne. Na chvilku přestalo řvaní,
které vystřídalo soustředění. A rudé tváře plné napětí.
Když se naštěstí nikomu jinému nic nepodařilo, nastalo
znovu běsnění a řev.
Najednou mezi parchanty vypukla panika a všichni se
postavili na sedadla.
„Sednout!“ polohlasem vydal rozkaz učitel.
„Nesedneme, protože tady je pod náma velká louže,“
prohlásilo několik žáků najednou.
„Frank se pochcal,“ zažalovalo další dítko a já se jenom
zděšeně podíval na rostoucí loužičku tekoucí pod
mýma nohama.
Já, zrovna tak jako spolucestující jsme celou cestu
seděli zticha jako pěna. Nikdo z nás nevstal a
nevychované školáky nenapomenul. Nikdo se neozval,
ani když přistoupily dvě ženy a stouply si před sedadla
obsazená dvěma dětmi, kterým vůbec nenapadlo vstát
a uvolnit jim místo. Ano, byl jsem srab. Všichni dospělí v
tom vagonu jsme byli zbabělci, kteří se báli otevřít pusu,
aby se na naše hlavy nesnesla snůška urážek ze strany
parchantů postrádajících jakýkoliv respekt před
staršími lidmi. Neceknul prakticky celou cestu ani jeden
z učitelů. Dělali, že nic nevidí.
Těch slabých a utrápeně vypadajících učitelů mně bylo
nakonec trochu líto. Musí to být záběr mít na starosti
tlupu nevychovaných žáků. V nynější době musí být
učitelé setsakramensky opatrní, než něco svým
svěřencům řeknou, nebo je dokonce potrestají. Tvrdá
ruka vedená politickou korektností dopadne
bezohledně na hlavu toho, kdo se takového prohřešku
dopustí. Takže je lépe nevidět a neslyšet. Jenom, aby se
neřeklo, jeden polohlasně utrousil napomenutí.
Nakonec ale za nepřístojné chování žáků učitelé
nemohou. Slušné mravy začínají doma. Ale i tam může
trest padnout jako kosa na kámen. Když máte smůlu,
tak se s vámi vaše milované dítko může nakrásně
rozvést!!!
Vlak ke všeobecné úlevě cestujících nakonec dorazil do
konečné stanice. Parchanti se vyvalili ze dveří a s
řevem se vrhli na pojízdné schody, přerážejíce se jeden
o druhého, až mně konečně, díky Bohu, zmizeli z
dohledu…
Ano, žijeme v úplně jiném, smutnějším světě, než ve
kterém jsme vyrůstali my.

Parchanti!!!
Ivan Kolařík

Sokol Melbourne Inc.
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Vepřové hody
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Andersenův weekend na Šumavě
Právě jsem se vrátila z dětského setkání české školy a
hostů, kteří si přišli užít pohádkové příběhy, buď čtené
nebo hrané dětmi za pomoci dospělých.
Počasí nemohlo být horší. Při teplotě 7 supnů Celsia
střídavě pršelo nebo lilo. To ovšem nezmařilo
houževnatost rodičů, kteří děti přivezli, ani nadšení dětí,
které přišly ukázat, co česky umí.
Pestrý program připravený Zuzanou a týmem rodičů i
učitelů ukázal mnoho krásných pohádek. Červená
Karkulka vystřídala Neposlušná kůzlátka, Dědeček s
babičkou šťastně přežili výměnu od zlaté hroudy až po
ztracenou jehlu a další.
Po dobře opečených buřtíkách vydaly se děti hledat
bludičky po lese.
Noc se strávila částečně pod stany a nebo v hale na
matracích. Druhý den pokračovaly písničky, psaní
pohlednic a překážková dráha venku. To už nepršelo a
bylo celých 13 stupňů.
Tento weekend byl uskutečněn v rámci celosvětového
programu pro děti, nazvaný Noc s Andersenem. Díky
krásné přípravě prožily děti opravdu obohacující čas v
českém jazyce.
Rodiče a učitelé české školy, jste jedničky.
Z pera zúčastněné Vlasty Sustek

Z návštěvy pana ambasadora
České Republiky

Vepřové hody
Konaji se již tradičně v zimě, letos v neděli 18.
srpna od 12.30 hodin.
Bude se podávat kroupová polévka, jitrnice a
jelito se zelím a bramborem, káva a moučník.
Zamluvení místa nutné.
Cena oběda tradičně 25 dolarů.
Bude možno zakoupit si uzeniny domů.
Předběžná objednávka se doporučuje.
Volejte Vlastu Sustek na 0408 088167.

Traditional winter Pork Feast
Traditional winter Pork Feast
This year it falls on Sunday 18 August from
12.30 pm.
On our Menu is Barley meat soup, White and
black pudding with souerkraut and potatoes,
coffee and cake.
Please reserve your tables.
Price for the lunch is again only 25 dollars.
It is possible to buy smallgoods for takeaway.
Pre Order is recommended. Please call Vlasta
Sustek on 0408 088167.

Česká škola Bayside

Komentář k obrazovým dokumentům z návštěvy pana
ambasadora České Republiky
Ve středu 27. února t.r. nás navštívil pan Tomáš DUB
– ambasador ČR, v doprovodu svého zástupce
Ondřeje Boháče.
Večer rozhovorů s pohoštěním proběhl v přátelském
ovzduší v sále Sokola Melbourne za účasti 30ti
krajanů.
Budeme se těšit na vzájemnou nápomoc a spolupráci.
Za výbor Sokola V.S.

Česká škola Bayside
Na adrese St Mathew church Cheltenham, roh Park Rd
x Nepean Hwy.
Scházíme se pravidelně každou druhou sobotu.
Uvádíme data
At address St Mathew church Cheltenham, corner of
Park Rd and Nepean Hwy.
We meet regularly every second Saturday on these
dates
April 6 and 20
May 4 and 18
June 1 and 15
Po prázdninové pauze začne vyučování opět ve
druhém pololetí pravidelně.
After holiday break, our school will start again regularly
on following dates
July 27
August 10 and 24
September 7 and 21
October 5 and 19
November 9 and the last 23 will be in the Park Road
park.
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POZOR ZMĚNA!

Vaření s Alenou Špiroch v Sokole
Od Nového roku 2019 jsou podávány obědy
vždy ve 13.00 první neděli v měsící.
Výjimku tvoří Švestková Neděle dne 17. února.

Obědy v Sokole

5. května Kuřecí řízky s bramborovým salátem
2. června Uzené, bramborový knedlík, zelí
Jednotná cena $22.Zamluvte u Vlasty: 0408 088 167
V ceně je dezert a káva

Lunches in Sokol

May 5th Chicken Schnitzels and potato salad

June 2nd Smoked pork, knedles, sauerkraut
Price $22.- including dezert and coffee
Booking Vlasta: 0408 088 167

ATTENTION
In July will be probably Duck, cabbage and knedle, cook is Alena Š.
Watch for the announcement in the next Kvart

Sokol Melbourne Inc.

KVART
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Několik fotografií z akcí v Sokole
Koncert vážné hudby s recitací

Úžasný večer s Petrem jandou a bigbeatem
Olympicu. Tančilo se, zpívalo a bylo fajn.

Z akce české školy
Divadlo kocourek

Z akce české školy
Akce Překlep a Škraloup
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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

RESTAUROVÁNÍ OBRAZŮ
A UMĚLECKÝCH PRACÍ NA PAPÍŘE
Mr Martin
Mnoho z nás zdědilo
nebo Pohl
si přivezlo
Counsellor and Deputy Head of Mission
rodinné obrazy do Austrálie.
Bohužel časem a věkem se obrazy
of Czech Republic
potřebujíEmbassy
regenerovat-obnovit
Canberra
doinpůvodní
krásy.
Pro bližší informace volejte Ludmila Christoff
Dip App Arts and Conservation, Dip.ed.MA Fine Arts

Mob.0412 455 226

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
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

duben - květen 2019

KVART

Sokol Melbourne Inc.

duben - květen 2019
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PROGRAM NA DUBEN-KVĚTEN
Veškeré informace o sokolských akcích
Facebook - Sokol Melbourne
NEDĚLE
28. dubna

Divadlo - Bajaja

$10

14.00

PÁTEK
10. května

Pavel Novák zpívá klokanům

$20

19.30

SOBOTA
11. května

Pavel Novák zpívá dětem

13.00

NEDĚLE
2. června

Oslava 40. výročí otevření Sokola

14.30

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.

MELBOURNSKÝ

KVART
Oslava 40. výročí
založení Sokola Melbourne
Začátek po nedělním obědě
2. června ve 14.30 hod.
Krátký program
s promítáním historie Sokola
Volná zábava v přátelském posezení
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