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Slovo starosty 

Výbor má nyní první výročí, a tak je nasnadě bilancovat 
uplynulé období. Naším hlavním zjištěním během tohoto 
roku bylo, že Sokol Sydney potřebuje novou energii, 
abychom zdejší spolek zachovali pro další generace. 

Sokol má dlouhou tradici a dobré jméno, a rádi bychom 
toho využili a vyzvali k větší aktivitě členů a rádi bychom 
získali nové členy pro naši organizaci.  

Každý má šanci se rozhodnout, jestli chce  být v této 
komunitě aktivní a u nás se může realizovat a připravit 
něco z čeho můžou mít ostatní radost. 

Těším se na Vaše reakce a podněty! 

Rosťa Zachariáš
Starosta 

AGM bude probíhat 
v neděli 14. 4. od 

14. hodin.
Všichni jste zváni na 
setkání s výborem. 
Těšíme se na Vaše 

podněty.
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Žalov.

========= 

Po dlouhé nemoci, v Praze nás 
5. února 2019 opustil Pavel Krůta.
Žil v Sydney od 1968, navštěvoval Sokol
mnoho let, než se vrátil do Prahy před
20 lety.

RIP Paul 

Shodou okolnosti, týden před Pavlem 
také zemřela Milada, Pavlova první 
manželka. 

RIP Milada 

=========

Slovo pokladníka 

Vážená sestro, vážený bratře, 

PŘÍSPĚVKY na rok 2019 jsou $ 25.00 

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že dle klubových 
Stanov je nutno členské příspěvky uhradit do konce ledna 
2019. 

Šek vystavte na "SOKOL SYDNEY LTD". Nezapomeňte též 
napsat své jméno i adresu do dopisu. 

Pokud platíte převodem 
na účet Sokol Sydney 
Ltd, použijte BSB 112 879 
číslo účtu 108349087. 

Do bankovního detailu 
napište jméno člena. 

Zašlete prosím Vaše 
jméno a účel platby na 
tento email 
dfriml@bigpond.net.au. 

Extra DAR na naléhavou OPRAVU BUDOVY, je vždycky vítán. 
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V lednu 2019 jsme obdrželi Dary: 

Na Údržbu Sokolské budovy 
J&P Kohout $100.00 
M&J Dobrovský $25.00 

Na výtisk Věstníku 
M&J Dobrovský $10.00 
M&L Merendovi $20.00 

Děkujeme! 

Návštěva u Elišky Šárkové 
I. Mašková a D. Frimlová

Daniela s kyticí pro Elišku 
Ve čtvrtek odpoledne před Vánocemi 
2018 byla návštěva u Elišky Šárkové 
opravdu překvapující. S větší kytičkou, 
abychom všichni ze Sokolské jednoty 
poděkovali za nesmírně důležitý dar od 

bratra Bohouška Šárky Sokolskému 
spolku, jsme se objevily odpoledne 
v Neutral Bay, NSW. Eliška si pro nás 
uvolnila čas, abychom se dozvěděly 
daleko více o bratru Bohouškovi a 
poděkovaly za jeho dobročinný dar.  

Opravdu nás velice překvapilo, jak 
Bohoušek pěstoval kulturu u dcery Elišky, 
která je dnes velmi známou koncertní 
pianistkou i učitelkou mnoha hudebních 
nástrojů. Bohoušek toho nikdy moc 
nenamluvil, většinou kýval v debatě, ale 
jeho chytré oči vysvětlovaly skoro vše. 
Měl za sebou 95 let života, v kterých se 
asi naučil být laskavý, dobrotivý a 
příjemný ke všem. Dnes si dovolíme 
dodat, že byl i velkorysý.

Dozvěděly jsme se, že měl sentimentální 
koutek vůči české kultuře a české 
přítomnosti a jako každý Čech, miloval 
hudbu. Našly jsme překrásné koncertní 
piano Kawai v obýváku i klavichord 
ve druhém patře poblíž Bohouškovy 

Návštěva 
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místnosti, na které Eliška častokrát 
hrála. Bohouškova pravnučka Emily-Rose 
je dnes slavnou muzikantkou v Austrálii, 
stejně jako její maminka Eliška Šárková.  

Prosím podívejte se na Emily-Rose na 
tuto webovou stránku: 
http://www.musicbyemilyrose.com.au/

Eliška naší návštěvě věnovala více času, 
než který jsme si společně naplánovaly.
Moc jí děkujeme. Naše překvapení  
nekončilo jenom nadšením o hudbě v 
rodině, ale i Eliščina laskavost a pěkné 
vzpomínky na otce a jeho

povahu. Budeme všichni Bohouška Šárku 
postrádat a rádi budeme v kontaktu 
s Eliškou a s Emily-Rose, abychom 
udržovali Bohouškovou přítomnost 
v  Sokolské Hale pro další generace.  

Jak se říká, co Čech to muzikant, ale tady 
jsou dokonce dvě muzikantky, které nám 
Bohoušek Šárka ponechal. Navždy 
budeme vzpomínat na bratra Bohouška. 
Jsme mu vděčny za jeho dlouhou, více 
než čtyřicetiletou, přítomnost v Sokole 
jako člen. 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 
Příspěvky 2019 $ 25.00 
Příspěvky 2018 (pokud jste zapomněli zaplatit) $ 25.00 

Instrumenty paní Šárky 
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Dan Divina
Rosťa Zachariáš
Často se dozvídáme o nadaných osobách, kvůli kterým 
můžeme být pyšní, jako národ, i jako jednotlivci. Loni 
jsem se o takové osobě doslechl. Jmenuje se Dan 
Bardsley-Divina, syn Dana Diviny a Fiony Bardsley, jeho 
bratrem je Ethan Bardsley-Divina. 

Pokud je Vám toto jméno známé, tak proto, že Danův 
otec vyrůstal kolem Sokola pod vedením Vaška Nováka 
v 70. a 80. letech, kdy hrál kolovou, v níž reprezentoval 
Austrálii. Danův dědeček, Mirek Divina hrál volejbal 
pro Sokol a pomáhal při budování Sokolského 
Národního Domu. 

Zeptal jsem se jeho otce na podrobnosti, odpověděl: 

… Jsem velmi pyšný otec. Musím říci, že se ke všemu 
dopracoval sám. Ne tak jako jeho táta 😂 Dosáhl na 
ATAR 97.7. Nejvyšší v oblasti Shoalhaven. Na své škole 
Nowra Anglican College byl nejlepší ve 4 studijních 
oborech (v matematice, inženýrství, fyzice a zábavní 
průmysl). V předmětu zábavní průmysl obsadil dokonce 
druhé místo ve státě. Nyní se chystá studovat 
univerzitu v NSW na dvojoboru Matematika 
a Inženýrství. Jeho touhou je částečně se zapojit do 
vesmírného závodu, ale ještě to není stoprocentně  

jisté. Působí také v Sydney 
Youth Orchestra, kde hraje na 
francouzský roh. V současné 
době pracuje 10 hodin denně, 
aby si ušetřil peníze. Je to 
velice oddaný a upřímný 
mladík. Výborný chlapec. 
Doufám, že jsem moc 
nepřeháněl. 

Významné osobnosti komunity 

Fotografie z archivu Dana Diviny 
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VÝZVA ČTENÁŘŮM 
Redakce

Sokol Sydney se tímto obrací na své čtenáře a rád by je 
vyzval ke zvýšení své činnosti, zejména v aktivitách pro 
rozvoj dětí v naší komunitě, aby mohla sokolská tradice 
pokračovat i v dalších generacích. Je to už dlouho, kdy 
jsme měli program plný společných výletů, kempování 
nebo akcí na parníku či tradiční maškarní. 

Víme, že je v Sydney plno krajanů – od těch, co se zde 
usadili již před lety a mají zde silné zázemí, své potomky 
a vnoučata, až po ty, kteří jsou zde noví a rádi by se 
začlenili do komunity a našli zde nové přátele.  

Možností, jak využít 
místní sokolskou 
organizaci s tělocvičnou 
a zázemím je mnoho.  

Sokol nyní potřebuje 
aktivní lidi, kteří mají 
zájem akce pro ostatní 
organizovat a také se jich 
účastnit.  

Proto bychom Vás rádi požádali, abyste se nám ozvali – hledáme rodiny s dětmi do 8 let, 
kteří by uvítali více aktivit pro své ratolesti. Budeme rádi za Vaše podněty i nápady a 
hlavně za Váš zájem se zase trochu více propojit, ať máme představu o tom, kolik Vás je. 

Můžeme zkusit zorganizovat tyto aktivity: 

yPlaygroup    yVýlety  yCvičení pro děti ySpolečná setkání 

V případě zájmu se ozvěte redakci nebo kontaktujte Ivu Austerovou na 0449 400 874. 

Také hledáme kuchaře, který by měl zájem vzít pod sebe asi 1× týdně kuchyni v Sokole, 
abychom mohli častěji organizovat akce. Zájemci obracejte se redakci. 

Život v Mudgee
Marcela Dobrovská

Love where you live, volně přeloženo 
“měj rád místo kde žiješ..” Když jsme se 
před Vánoci 1985, krátce poté co naše 
starší dcera oslavila v Sokole “sweet 

sixteen”, loučili před odjezdem do 
Mudgee, málokdo věřil, že je to 
nadlouho. “Do dvou let budete zpátky, vy 
jste zvyklí na jiný život...” Nestalo se! 

Členové sydneyského Sokola žijící mimo Sydney

Sokol pro děti 
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Nové bydliště a jeho okolí nám přirostlo 
k srdci. 

Název Mudgee je odvozen z Wiradjuri 
jazyka. Původní výraz Moothi znamená 
Nest in the Hills tedy Hnízdo v horách. 
James Blackman byl první Evropan, který 
překročil Cudgegong River v roce 1821, 
následoval ho William Lawson. George a 
Henry Lawson, jeho dva synové, se usídlili 
3km od středu nynějšího města 
u Cudgegong River.

V roce 1851 mělo Mudgee 200 obyvatel. 
Od té doby uplynulo hodně času 
a z původně typického “country townu“, 
jaký jsme znali z konce osmdesátých let 
minulého století, se Mudgee rozrostlo 
v příjemné malé městečko s turistickým 
ruchem, díky vinicím kolem. 

Zakladatelem vinařství byl přistěhovalec 
z Německa Adam Roth, který zde založil 
první vinici v roce 1853. Rodina Rothu zde 
žije dodnes. Počínaje padesátými lety 
19tého století Mudgee vzkvétalo také 
díky tomu, že zásobovalo potravinami 
nedaleká zlatá pole. Blízké okolí je známé 
chovem Merino ovcí s kvalitním 
vláknem vlny až po 17 mikronů. Málo 
známou informací o vzniku Mudgee je, 
že koloniální architekt Robert Hoddle 
nakreslil plán města se sítí ulic ve směru 
světových stran. Datum založení byl rok 
1826. Architekt Hoddle použil stejného 
principu při nákresu města Melbourne 
založeného u Port Phillip Bay o deset let 
později. 

Naše dcera oslaví letos půl století od 
narození a my jsme v Mudgee dvakrát tak 
dlouho než jsme žili v Sydney. 
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Kde Jste, Sportovci? 
Marta Nováková 

Volejbalisté, Nohejbalisté… 

Máte-li rádi volejbal nebo nohejbal? 
Přijďte mezi nás do Sokola a zahrajte 
si s námi. Jste vítáni! 

Nohejbal je každou středu v 8 hodin 
večer a volejbal je od 5 hodin 
v sobotu. 

Termíny volejbalu v 2019: 

March 2, 16 & 30 

April 13 & 27 

May 11 & 25 

June 8 & 22 

Pro více informací, volejte Martu na 0434 190 588

Sport 

Na fotce vidíte, jak účast na volejbalu 
našim sportovcům prospívá. 
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Padesát let od upálení Jana Palacha 
Marcela  Dobrovská 

Pamatuji si na ten den docela přesně. Bylo mi 23 let, když se 16. ledna 1969 na 
Václavském náměstí, na protest proti okupaci Československa, polil hořlavinou a zapálil 
student filozofické fakulty Jan Palach, který o tři dny později zemřel. Podnětem k jeho 
činu bylo zklamání nad tím, jak rychle se národ smířil s novou situací okupované země a 
toleroval jí.  Prožívali jsme v té době stejné zklamání, které jsme řešili odchodem z 
republiky.  V lednu 1969 jsme už byli rozhodnuti emigrovat. 

Potěšilo mě, že oběť Jana Palacha nebyla zapomenuta a k uctění 50 výročí jeho upálení 
se v Praze i v jiných městech konala celá řada vzpomínkových akcí.  Na nádvoří Univerzity 
Karlovy byla odhalena pamětní dlaždice v místech, kde stála rakev s jeho ostatky v den 
Janova pohřbu.  Večerní Prahou prošel vzpomínkový průvod a v horní části Václavského 
náměstí se konala velká výstava. 

Napadá mě citát, který jsem kdysi četla: “šťastná země, která má svoje hrdiny, šťastnější 
ta, která je nepotřebuje...“      

Historie 
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Test Vašich všeobecných znalostí. 

1. Jak se jmenuje ostrov, který byl dříve nazýván Formosa?

2. Které muzeum je domovem Mony Lisy?

3. Který pták je nejmenší na světě?

4. Kterého nepopulárního evropského prezidenta ochránil v roce 2011 obrněným
deštníkem jeho osobní stráže?

5. Jaká je šance najít pravou perlu?
Jedna k: 500, 10:000 nebo 1,000.000 ústřic?

6. Co znamená fráze „camera obscura“?

7. Které příjmení má 20% Korejců?

8. Na které části těla mají motýli, mouchy, včely a šváby chuťové receptory?

9. Která krevní skupina je nejběžnější?

10. V zátoce kterého města se nachází bývalé přísně střežené vězení Alcatraz?

11. Který stát poskytl jako první ženám volební právo (v roce 1893)?

12. Která žena vyhrála v roce 2017 Wimbledon?

Hádanky 
1.Taiwan, 2. Museum du Louvre - Paříž,    3. Kolibřík, 4. Francouzského prezidenta  Nicolase
Sarkozy, 5. Jedna v 10.000 ústřic, 6. Z latiny“ černá komora,“  7. Jméno Kim, 8. V nožičkách,
9.Skupina „O“, 10. San Francisco, 11. Nový Zéland, 12. Garbine Maguruza


