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Zdeněk Svěrák
Zdeněk Svěrák se narodil 28. března 1936 v Praze a vystudoval Vysokou školu pedagogickou, obor
český jazyk a literatura. V letech 1958 až 1961 byl učitelem, poté v Praze nastoupil jako redaktor
Československého rozhlasu. S Ladislavem Smoljakem se poznal v dobách vysokoškolského studia při
konkurzu do dramatického kroužku. První hra, kterou společně napsali, se jmenovala Dva slušní
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Vycházely ve vydavatelství Supraphon. V r. 2007 převzali speciální Miliónovou desku Supraphonu za
více než milión prodaných zvukových nosičů. S Jaroslavem Uhlířem napsal také slova k mnoha
desítkám písní pro děti, pod pseudonymem Emil Synek psal i texty k populární písním, nejznámější je
Holubí dům. V roce 2005 byl v první třicítce finalistů v divácké soutěži největší Čech.
Stal se žijící legendou. K řadě našich i mezinárodních filmových cen si letos přidal i Českého lva za
mimořádný přínos naší kinematografii.
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Ze stolu výboru

Blíží se konec finančního roku a proto bychom chtěli
připomenout všem členům Sokola Melbourne Inc.,
že členské příspěvky na rok 2010/2011 musí být
zaplaceny nejpozději do 31.6.2011. Roční členství je
$25, penzisté $15.

Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš
Narodní dům a na Kvart:

Mariášníci volají
Stejně jako za starých časů, kdy se v českých
vesnicích i městech scházeli po práci muži v místních
hospůdkách, aby si zahráli partii mariáše, tak i zde
v melbournském Sokole se každý čtvrtek odpoledne
schází skupina milovníků této karetní hry. Bohužel ale
těch, kteří tuto hru znají, ubývá.
A tak využíváme této příležitosti a oznamujeme,
že pakliže někdo zná tuto tradiční českou hru a má
zájem si zahrát, tak ať bez ostychu přijde každý čtvtek
v poledne mezi nás a osvěží naše řady
mariášníků.
Mirub

N. Beran, M. Bognar, Mr & Mrs Černý, D. Gleixner,
J. Janoušek, A. Kanduš, K. Konečný, L. Kurz, H. Lee,
I. Pavlasová, Z. Procházka, A. Schoenpflug,
J. Svozilová, M. Vališová, D. Žídková
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací,
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!
Výbor Sokola Melbourne Inc.

DOMOV
507- 509 Queensberry Street, North Melbourne
Domov je oáza klidu a pohody ve stáří.
Unikátní dlouhodobé bydlení pro seniory
v bezprostřední blízkosti Národního domu
umožňuje účastnit se programu
a popovídat si v rodném jazyce.
Domov se nachází v centru Melbourne,
jen pár kroků od Errol Street,kde jsou obchody,
banky a tramvajová zastávka.
Victoria Market jen tři stanice tramvají!
Cítíte-li se osamĕlým nebo osamĕlá,
uvažte naprostou zmĕnu.
Nabízí se vám možnost trvalého pobytu v krásném
prostředí Domova a získání přátelství vašich
českých sousedů.
Bližší informace rád poskytne
Eda Zlatý (tel: 9502 0880),
paní Růžena Bernášková (tel: 9645 8979)
nebo se s důvěrou obraťte na
Generální konzulát ČR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,
Telefon: 03 9629 6196

Chcete si zahrát tenis?
Skupina starších tenisových nadšenců, scházející se
každou neděli v Belgrave Heights, by ráda mezi sebe
přijala novou krev - lidi mající rádi tenis. Pokud máte
zájem, prijďte mezi nás. Hrajeme každou neděli
10
–
12
hodin
(někdy
i
déle)
v
B E LG R AV E
HE I G HT S
t e n ni s
C l u b,
Colby Dr Belgrave Heights.
Více informací - Věra tel.: 0422 691 362.

Kurzy češtiny
pro začátečníky a pokročilé
Začátečníci: každé úterý od 17.30 hod.
Pokročilí: každé úterý od 19 hod.
497 Queensberry St, North Melbourne
Vyučuje: Zuzana Vasitch
Telefon: 0413 032 366
Email: sokol@aapt.net.au

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
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Pro děti a rodiče
Nápady nejen pro malé
cestovatele po ČR

Informační zpravodaj CSACS
(Czech and Slovak Australian Community Services)
s informacemi o různých službách a pomoci
nabízených v Austrálii je pravidelně zasílán zdarma
všem členům české a slovenské komunity. Jestliže
máte zájem obdržovat zpravodaj CSACS, rádi Vás
zařadíme do našeho adresáře. Zašlete nám svou
adresu se stručnou poznámkou na:
CSACS; P.O.Box 8448, Tarneit Vic 3029,
nebo email: csacs@aapt.net.au.

Seznam podnikatelů a služeb

Plánujete dovolenou v České republice? Připravili jsme
pro Vás několik tipů, které doporučují maminky s dětmi.
Určitě si zde najdou své i tatínci a cestovatelé bez dětí.
Každý měsíc se můžete těšit na další doporučená
místa v ČR, která by neměla ujít Vaší pozornosti.
Nezapomeňte se i Vy se s námi podělit o své zážitky
a nápady na výlety po ČR.
Tentokrát jsme zavítali do Královéhradeckého kraje,
asi 70 km severovýchodně od Prahy, na okraj Českého
ráje, do Dětenic. Pokud je to po Vás trochu „z ruky“,
tak neváhejte. Opravdu to stojí za to, nebudete litovat.
Z Dětenic si odvezete naprosto ojedinělé zážitky.

CSACS (Czech and Slovak Australian Community
Services) v současné době sestavují seznam
podnikatelů a služeb, které jsou provozovány Čechy
a Slováky ve Viktorii. Pokud i Váš byznys patří do této
kategorie a chtěli byste být uvedeni v seznamu
CSACS, zašlete nám patřičné informace na adresu:
CSACS; P.O.Box 8448, Tarneit Vic 3029, nebo email:
csacs@aapt.net.au.
Podotýkáme, že inzerce v seznamu podnikatelů
a služeb CSACS je zdarma a seznam bude
poskytován všem zájemcům rovněž zdarma. Doufáme,
že se nám podaří shromáždit co nejvíce podniků
a služeb české a slovenské komunity a proto i když
sami nevlastníte firmu a nebo neprovozujete služby,
ale znáte někoho kdo ano, prosím informujte je
o novém seznamu CSACS.
Pokud možno, prosím zašlete nám informace o svém
byznysu buď v českém nebo slovenském jazyce.

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

Volejte Evu Jančík
488 Centre Rd, Bentleigh 3204
Tel: 03 9563 9122
Mob. 0413 499 321
Email:- eva@bentleigh.net

Black Rose
Dámské krejčovství v Glen Iris
Specializace:

Svatební šaty

Šaty pro matky nevěst
a ženichů

Družičky

Úpravy oděvů
Volejte Judith Penak 9824 6655, 0421 493 051

316 Tooronga Rd, Glen Iris
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Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

Pohádková neděle v zámeckém parku v Dětenicích
Jen těžko byste hledali Sněhurku, která by se s Vámi
vyfotila a ještě by děti pohoupala na houpačce. Těžko,
ale možná našli. Myslíte, že by tam byli i trpaslíci, kteří
by si s vámi zahráli fotbal a házeli míčem? Když
zavítáte do Dětenic u Jičína, tak je určitě uvidíte.
Černokněžník a loupežník dětem zadají různé úkoly,
ježibaba z perníkové chaloupky děti posadí na lopatu a
šoupne do pece (domeček s pecí byla klouzačka, děti
se neupekly a vyběhly druhou stranou ven). Baba
Jaga v chaloupce na kuří nožce (tedy dvou) je také
dost unikátní, zlobivým dětem pohrozí a ty hodné
v chaloupce povozí (ke mně vchodem, k Ivanovi zády –
kdopak by neznal známou frázi z Mrazíka). Čert si sedí
venku před peklem a kouří z dýmky, děti musí projít
tmavým peklem vystlaným kůžemi. Přátelský vodník se
zabydlel v zámecké kašně a děti u něho loví ryby na
magnetický prut. U vodnice potom přenáší vodu do
kádě. A pro ty nejmenší, kteří objevují zahraniční
kulturu, tam byly Teletubbies (skládání puzzle, hod na
cíl...). Každou hodinu mohly děti shlédnout přestavení
tančícího pejska.

Za osm splněných úkolů, osm razítek na krásný diplom
a za osm razítek děti dostaly na krk medaily zámku
Dětenice a k tomu si mohly vybrat nějakou malou cenu.
Vstupné bylo lidové, jestli si dobře vzpomínám, děti
platily 95,-Kč, včetně prohlídky zámku a doprovod 60,Kč.
Dětský den aneb pohádková neděle v zámeckém
parku probíhají od začátku června do konce září. Po
zbytek roku zámek Dětenice nabízí v neděli
Pohádkové prohlídky zámku (teď zrovna je to
Šípková Růženka) a celoročně Strašidelné soboty.
V červenci a srpnu se zde šest dní v týdnu konají Letní
rytířské slavnosti – turnaje na koních. V současné
době se v zámecké stáji nachází 45 koní.
Rodiče si také přijdou na své a to nejen při nevšední
zábavě pro děti, ale určitě ocení interiery zámku a
oběd ve středověké krčmě nebo občerstvení
v pivovaru či víno ze zámeckého sklípku Malá
Morava. Program je bohatý, okolí krásné a nudit se
určitě nebudete. Ve středověkém hotelu Rustikal je
možno objednat sedlácký a venkovský balíček a
romantické víkendy pro dva – měšťanský, královský
nebo císařský víkend. Unikátní středověký hotel
Rustikal byl otevřen v prosinci 2009 je jako jediný hotel
v ČR je zařazen do řetězce unikátních hotelů světa
“Unusual & Unique Hotels of the World“.
Podrobnější informace a fotografie naleznete na
www.detenice.cz
Dále doporučuji pouze několik kilometrů vzdálený
zámek Staré Hrady u obce Libáň www.starehrady.cz
Mnoho krásných zážitků Vám přeje Zuzana, Chantelle,
Talia a Sněhurka

Playgroup pro česky mluvící rodiče a jejich děti
Scházíme se každý pátek ráno od 10 do 12 hod.
v Alma Road Community Centre, 200 Alma Rd.,
East St Kilda.

Prijďte se i vy podívat mezi nás. Všichni jsou vítáni.
Kontakt: : Martina Smith 0423 678 491
nebo martina.smith@iinet.net.au

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: 47 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
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Barokní zámek Dětenice
Barokní zámek Dětenice se nachází ve
stejnojmenné obci s přibližně 736
obyvateli, okres Jičín, Královéhradecký kraj. Zámek byl
původně vystavěn jako gotická tvrz. Koncem 16. stol.
byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. Slavné
časy pro zámek nastaly když Dětenice koupil hrabě Jan
Kristián Clam-Gallas. Nechal v letech 1762-1765
přestavět renesanční zámek na pozdně barokní sídlo, a
tak se nám zachoval dodnes. Když se v roce 1948 stal
majitelem Dětenic stát, byl v útrobách zámku zřízen
internát. V roce 1998 koupili zámek manželé
Ondráčkovi, kteří vlastní dětenický zámek dodnes a
také ho zrekonstruovali do současné podoby podle
dochovaných pramenů.
Zámecké interiéry jsou zařízeny dobovým nábytkem,
stylovými hodinami, českými křišťálovými popřípadě
mosaznými lustry, kachlovými kamny, vzácnými
koberci a obrazy převážně barokními. Stěny a stropy
jsou zdobeny freskami a nástěnnými malbami, některé
ještě rokokovým nebo klasicistním štukem. V dolejší
síni je ojedinělá sbírka zbraní Maltézských rytířů čítající
cca 350 kusů převážně z třicetileté války, včetně
unikátních lodních děl z památné bitvy roku 1522
o ostrov Rhodos. Na zámku se také nachází velká
sbírka loveckých trofejí. Jsou zde také vystavené mince
a předávací listiny zámku. Byli nalezeny při
rekonstrukci v zámecké věži, která je původní. Vedle
zámku je park, kde můžeme vidět kašnu s kentaurem a
někdy i vodníka.
Dětenický pivovar nabízí dobové interiery sladovny,
bednárny, varny, laboratoře, chmelnice, ležáckých
sklepů, spilky a ledárny. Pivo se zde vyrábí podle
prastarého receptu z 18. století, z tradičních surovin,
původním postupem (vaření na otevřeném ohni).
Ve středověké krčmě ochutnáte Dětenické černé a
světlé pivo, posilníte se středověkými specialitami
připravenými na otevřeném ohni, jí se samozřejmě
rukama.

Vyučujeme hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.
Používáme moderní australské a americké školy.
Metodika vychází z postupů užívaných na nejlepších
hudebních školách v Praze.
Podle vašeho přání připravíme žáky na zkoušky A.M.E.B.
Můžeme také hrát české písně a skladby.

Marie Baumová,
tel: 9764 3342

Pobaví Vás tanečnice na stolech, šermíři, žebráci,
fakír, kejklíř... Obslouží Vás personál v dobových
kostýmech. Připravte se na šokující středověké
prostředí a drsnou staročeskou mluvu.
Jídelní lístek středověké krčmy zámku Dětenice
Vítej cizinče v naší krčmě,
chystáme se pohostit tě chutnou krmí a napojit
všelikými nápoji.
Pivo, víno, medovina či voda čistá svlaží tvé vyprahlé
hrdlo v našem hlučném šenku. Protože jsi zavítal do
středověku, nediv se, že ti veselá šenkýřka směle tyká
a šenkýř hlasitě povykuje. Jejich chování je trochu
drsné, ale jsou to zgruntu dobří lidé. Postarají se, abys
poseděl na měkkém s plným břichem a pak odcházel
chudší o pár zlaťáků.
Až tě osloví sedláku či selko, rytíři, loupežníku nebo
holoto bídná, není to proto, že by tě chtěli urážet, ale
středověk není současnost.
Pohodu a dobrou náladu přejí všem šenkýřky
šejdířky, krčmáři i kuchtíci

***

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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Koalice dosáhla kompromisu, vláda má smysl jen
s reformami
„Koaliční dohoda o personálních změnách ve vládě je
přijatelný kompromis stabilizující vládu. Všechny tři
koaliční strany při něm musely ustoupit.“ Prohlásil
novinářům premiér a předseda ODS Petr Nečas. ODS,
TOP 09 a VV by se podle něj nyní měly soustředit na
reformy, které slíbily ve svém programu. Bez nich podle
Nečase nemá další existence vlády smysl.
ODS původně požadovala odchod všech ministrů, kteří
podle ní byli spojeni s ABL, Nečas kvůli tomu na Hrad
odnesl návrh na odvolání Johna i ministra školství
Josefa Dobeše. Setrvání Dobeše ve vládě bylo podle
Nečase výsledkem dohody ODS a TOP 09. Předseda
TOP 09 Karel Schwarzenberg ho prý požádal o to, aby
v této věci v rámci dosažení dohody s VV ustoupil.
"Setrvání Dobeše je dílem politického kompromisu, ke
kterému se ODS přihlásila," řekl Nečas. Chtěl prý také
zachovat kontinuitu v resortu, který čeká zatěžkávací
zkouška v podobě jednotné státní maturity. Lídři koalice
se dohodli, že se novým nestranickým ministrem vnitra
stane Kubice. Dosavadní ministr a předseda Věcí
veřejných Radek John by měl ve vládě zůstat jako
vicepremiér odpovědný za boj s korupcí. Ministerstvo
dopravy by měl vést místo Víta Bárty (VV), který podal
demisi, jeho dosavadní náměstek Radek Šmerda. Věci
veřejné i TOP 09 také svazují další existenci koalice s
tím, aby pokračovaly reformy. VV chtějí i další
personální změny v kabinetu.
Koaliční kabinet Petra Nečase (ODS) odolal stejně jako
v prosinci hlasování o nedůvěře kabinetu. Vládu
podrželi poslanci všech tří koaličních stran. Nedůvěru jí
vyslovila jen opozice a tři odpadlíci z Věcí veřejných.
Potřebných 101 hlasů neměli. Debata při dnešní
mimořádné schůzi trvala zhruba sedm hodin,
převládala kritika opozičních poslanců. Zasedání
vyvolala ČSSD v souvislosti s nedávnou vládní krizí.

Pro vyslovení nedůvěry vládě bylo 84 poslanců ČSSD
a KSČM a také bývalí členové klubu VV Kristýna Kočí,
Jaroslav Škárka a Stanislav Huml. Proti návrhu bylo
114 poslanců ODS, TOP 09 a Starostů a VV.
Vicekancléř prezidenta Petr Hájek
v rozhovoru se serverem Parlamentní listy.cz
zpochybnil oficiální verzi úmrtí bin Ládina. Život i smrt
teroristického vůdce jsou podle něj pouze mediální
fikcí. Vicekancléř, který je považován za jednoho z
nejbližších spolupracovníků prezidenta Václava Klause,
dlouhodobě zastává názor, že teroristické útoky v USA
z 11. září 2001 mohly zorganizovat tajné služby USA.
"Bin Ládin je mediální fikce. Tak jak se zrodil, tak také
zemřel, za podivných, téměř mystických okolností. Je to
moderní pohádka pro dospělé - dobro a zlo. Chceme-li,
věřme," řekl serveru Parlamentní listy.cz. "Jak se praví
ve filmu Vrtěti psem: Je to pravda, bylo to v televizi,"
uvedl Hájek.
Prezident Klaus se ve středu od výroků svého
vicekancléře distancoval. "Jeho vyjádření považuji za
nešťastné. Potenciální důsledky, včetně možných
férových i neférových interpretací tohoto vyjádření,
nebyly zřejmě autorem domyšleny," uvedl Klaus.
Hájek podle prezidenta Klause nechtěl hodnotit
skutečnou událost, ke které došlo v pákistánském
Abbottabádu, ale pokoušel se "narušit mediální nános,
který byl kolem osoby Usámy bin Ládina a kolem její
smrti vytvořen". Problém ale podle Klause je, že Hájkův
výrok vedl ke spekulacím o postoji prezidenta k této
věci.
Výroky prezidentova vicekancléře urazily spojence a
hlavu spřáteleného státu, uvedl v tiskovém prohlášení
ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Výroky podle
něho vzbudily neblahou pozornost, znevážily dobré
jméno České republiky a ohrozily její zájmy.
"Pokud by šlo o projev nesoudnosti či pokřivené mysli
soukromé osoby, mohl bych jej vzít s politováním na
vědomí či přejít taktně mlčením. Jako výroky vysokého
státního úředníka je však musím zcela zásadně
odmítnout," uvedl Schwarzenberg ve vyjádření, které
zveřejnilo ministerstvo zahraničí na své internetové
stránce.

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
Nejdůvěryhodnějšími světovými politiky
jsou pro občany České republiky americký prezident
Barack Obama, ministryně zahraničí USA Hillary
Clintonová a německá kancléřka Angela Merkelová
Americkému prezidentovi důvěřuje 69 procent
dotázaných, naopak 21 procent lidí mu v průzkumu
vyslovilo nedůvěru. Obama je v ČR také nejznámějším
světovým politikem - jen jedno procento lidí
odpovědělo, že ho nezná. Pomyslnou druhou příčku
v důvěryhodnosti světových politiků drží Clintonová.
Bývalé první dámě USA důvěřuje 58 procent lidí, 25
procent dotázaných uvedlo opak. Německá kancléřka
Merkelová přesvědčila 48 procent respondentů,
s nedůvěrou na ni pak pohlíží 26 procent lidí.
Ruský prezident Dmitrij Medveděv má důvěru 21
procent lidí a ruský premiér Vladimir Putin dostal
důvěry o jeden procentní bod více. V otázce nedůvěry
už ruští státníci natolik vyrovnaný boj nesvedli zatímco Medveděvovi nevěří 57 procent lidí, Putinovi
ještě o pět procent lidí více. Britskému premiérovi

Bohemia Cakes - A Taste of Europe
342 Highett Road Highett Tel.:9553 6775
Navštivte naši cukrárnu v Highett.
Vyrábíme vysoce kvalitní pečivo, zákusky a páje.
Příjemná obsluha a výborná káva nezklamou
Vaše očekávání. Používáme jen nejlepší suroviny.
Nepoužíváme ve výrobě žádná umělá barviva
ani polotovary.
Otevřeno od úterý do neděle 8am - 5.30pm
Na Vaši návštěvu se těší
Hanika a Martin

Opticians & Optometrists
Slevy pro krajany
L & G Pergl
63 Pelham Street
Carlton 3053
Ph: 9663 6242

Mob: 0417 382 147
Fax: 9663 6842
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Davidu Cameronovi a francouzskému prezidentovi
Nicolasi Sarkozymu důvěřuje shodně 21 procent lidí
Na opačném pólu stojí libyjský vůdce Muammar
Kaddáfí - důvěřují mu dvě procenta lidí, 80 procent
tvrdí opak. Důvěryhodný není pro Čechy ani italský
premiér Silvio Berlusconi - 62 procent lidí mu
nedůvěřuje, 13 procent mu naopak věří.
Průzkum také ukázal vztah Čechů k organizacím
NATO a OSN. Většina lidí jim důvěřuje. Organizaci
spojených národů věří 63 procent lidí, NATO vyslovilo
důvěru 56 procent. OSN je na tom lépe i v otázce
nedůvěry - zatímco Severoatlantické alianci nevěří 35
procent, OSN 27 procent.
Místopředsedkyně Ústavního soudu
(ÚS) Eliška Wagnerová se ohradila proti tvrzení, že
přirovnala ministra financí Miroslava Kalouska (TOP
09) k nacistům. Jde prý o hrubé překroucení rozhovoru,
který poskytla koncem dubna Lidovým novinám (LN).
Dezinterpretace se podle ÚS začala v médiích řetězit a
komentovali ji například předseda vlády Petr Nečas

Konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030

8

PO Box 132, Vaucluse NSW 2030 Tel: 02 9581 0111, Fax: 02 9371 9635

(ODS) a předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava
Němcová (ODS). Podle LN výroky Wagnerové
překrouceny nebyly.
"Je zřejmé, že událost již žije zcela samostatným
mediálním životem," řekl ČTK generální sekretář
Ústavního soudu Tomáš Langášek. Wagnerovou podle
něj vyhrocení jejího výroku mrzí.
Wagnerová v rozhovoru vysvětlovala nález, jímž
Ústavní soud zrušil úsporné změny ve stavebním
spoření. Terčem kritiky soudu bylo mimo jiné zpětné
snížení státního příspěvku na stavební spoření za roku
2010, jež bylo označeno jako zvláštní daň. Podle ÚS to
ale byl krycí manévr, který ve skutečnosti maskoval
porušení zákazu zpětné účinnosti zákona.
"Víte, no tak to se nedá. Pracovat jenom se slovy,
abych dospěla k chtěnému výsledku při popření účelu.
To nejde. To je netolerovatelné. Kdybych se vrátila do
historie, takhle se pracovalo v nacistickém Německu,"
uvedla Wagnerová v rozhovoru. Na dotaz redaktorky,
zda "nepřehání, když srovnává Kalouska s nacisty",
odpověděla, že jde o hyperbolu užitou v zájmu
názornosti. Hovořila také o nutnosti chránit čistotu
parlamentní kultury a úroveň demokracie.
Ústavnímu soudu vadí především titulek na serveru
Lidovky.cz, který zněl "Soudkyně Wagnerová: Kalousek
pracuje jako nacisté". Podle Langáška je cílem takové
zkratky vyhrotit a přenést věcný spor o obsah zákonů a
ústavní principy do roviny ryze osobní.
Redakce Lidových novin, pod kterou server patří, to
však popírá. Zmíněný titulek podle ní není doslovným
citátem, ale rozhodně není překroucením ani
dezinterpretací. Soudkyně Wagnerová prý toto srovnání
použila. "Abych použil slova paní soudkyně Wagnerové
z uvedeného rozhovoru: titulek na Lidovkách.cz je
hyperbolický. Stejným výrazem ona popsala své
srovnání práce ministra Kalouska s prací v nacistickém
Německu," uvedl pro ČTK zástupce šéfredaktora LN
Jan Dražan.

Oznámení o bohoslužbách
na Šumavě
Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,
tj. 5. června, 3. července…od 11.00 hodin
Po mši následuje malé občerstvení.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Adresa: Locks Way, Belgrave South,
Telefon: 9754 5159 Melway 84 J5

S velkým zármutkem oznamujeme,
že nás navždy opustil náš drahý otec a bratr

Dr. Pavel Grossman
Zemřel po dlouhé těžké nemoci
dne 14.května 2011
ve stáří nedožitých 87 let.

***

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES

OPRAVY A PRODEJ
Ledniček, praček, sušiček, myček
nádobí, průmyslových a domácích
spotřebičů.

IVO NOVAK
8 Webster St., Dandenong
Tel: 9791 9994
MOBILE: 0407 369 211

Petr Grossman, syn
Robyn Grossman, dcera
Valtr Grossman, bratr

Advokátní
kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 3000
Fax 03 9629 1311
Tel: 03 9629 6196

COOL ZONE
REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce,
prodej chladících
zařízení
Petr V. Kubásek,
Tel: 9587 1488
Fax: 9587 3754

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou zváni
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PÍSNIČKY K TANCI A POSLECHU
zpívají Eva a Vašek CD = $10.Seznam titulů na požádání volejte Janu tel.: 9799 3593

Sunshine
Removals

S lítostí oznamujeme všem příbuzným a blízkým,
že nás navždy opustil náš manžel, tatínek
a dědeček

Profesionální a spolehlivá stěhovací firma
Melbourne a okolí, Viktorie, do Sydney a
Zemřel po krátké nemoci ve středu 6. dubna 2011 Adelaide

JUDr. Leopold Dobeš

ve věku 86 let a byl pochován v rodinném hrobu
na hřbitově Footscray Cemetery.
Zarmoucená rodina
Děkujeme všem za projevy soustrasti
a tichou vzpomínku.

Nabízené služby:

přeprava

demotáž a montáž nábytku

balení a rozbalení

krabice a obalový materiál

úklid po stěhování

velké nákladní vozy
pojištění

konkurenční ceny

zaměstnanci s praxí
Stěhování domů a firem zajišťujeme ve Vaší
oblasti již přes 10 let.


800 Glenhuntly Road

Caulfield 3162

Tel: 9530 0888
Fax: 9523 7800
Mob: 0412 033 757

Web: www.danubetravel.com.au
E-mail: danubetravel@ihug.com.au

Mirek tel.: 1300 367 059,
mob.: 0419 873 224
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

Obědy
v Sokole
Úterý 7.6. - Svíčková omáčka s knedlíkem
Úterý 14.6. - Vepřo-knedlo-zelo

ČEŠTINA PRO DĚTI
INTERAKČNÍ METODOU
opět v Národním domě

Úterý 21.6. - Řízek s bramborovou kaší
Úterý 28.6. - Stroganoff s knedlíkem
+ polévka a zákusek
s kávou

každou druhou sobotu
od 10 do 12 hodin
11. a 25. června
zpívání, říkadla, hry, tanec
(za doprovodu jednoho z rodičů)

každé úterý od 12 hodin,
všichni jsou zváni

vhodné pro děti už od 6 měsíců
i pro ty nejstarší
znalost češtiny není podmínkou
vstupné $5 na rodinu / za návštěvu

Výuka českého jazyka

bližší informace: Zuzana Vasitch
mob. 0413 032 366
sokol@aapt.net.au

Vyučování českého jazyka
pro děti od 10 – 18 let
bylo zahájeno ve Wheelers Hill Secondary
College.
Vždy ve čtvrtek odpoledne po vyučování.
Zájemci, prosím, kontaktujte
pí učitelku Šustkovou
mob.: 0408 088 167.

Pavel a Hana Homolkovi
WRECKING MOST POPULAR MODELS OF AUSTRALIAN & JAPANESE CARS

9791 5500



ENGINES



PANELS



MECHNICAL PARTS



FREE FAST DELIVERY



CHECK OUR SERVICE & PRICES



Member of
MELBOURNE HOT LINE

85-87 ORDISH RD, DANDENONG 3175

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dům
otevřen. Více než 5000 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!
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PROGRAM NA MĚSÍC ČERVEN 2011

KAŽDÉ ÚTERÝ

OBĚDY
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

Cena $20

KAŽDÝ ČTVRTEK KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti

KAŽDÝ ČTVRTEK

Neděle
12. června

12:00

SWING PATROL – LEKCE SWINGU
Lekce od 18.30

Tancování od 21.30

Cena $15

Argentinské Tango
Lekce od 17.30 hod.

Tancování od 19.00hod

12:00

Cena $10

18:30

17:30

Argentinské Tango
Argentinské tango je hudební a taneční styl, který pochází z konce 19. století ze dvou velkých přístavů
oblasti Río de le Plata – Buenos Aires (Argentina) a Montevideo (Uruguay). Vyznačuje se vášní,
ale i nostalgií a melancholií. V dnešní době je Argentinské tango rozšířeno takřka po celém světě.
Argentinské tango má typické „kulaté“ latinskoamerické držení, bez předepsaných pravidel. Držení je
daleko těsnější než u ostatních standardních tanců. Chodidla se neposouvají (nekloužou), ale spíše se
pokládají z výšky. Ostré otáčení hlavy především partnerky jen dokresluje a podtrhuje emotivní náboj
tanga.
Pozor! Na rozdíl od zbývajících standardních tanců tango nepoužívá švihový pohyb. Tančí se hladce
bez zdvihu a snížení.
Kdo má rád alespoň trochu vášně, tak potom tango je tanec pro něj.
www.melbournetango.com

Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au

VÁŽENÍ ČTENÁŘI KVARTU
Laskavě odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem :
ŠEK MUSÍ BÝT ADRESOVÁN NA: SOKOL MELBOURNE INC.
Sokolský list: $........................
Národní dům: $........................
Členské příspěvky: $.....................
Změna adresy: Opravte prosím adresu na zadní straně
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