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Karel Jaromír Erben
Kytice, Svatební košile či Polednice. Každé dítě školou povinné ví, že tyhle
balady jsou z pera Karla Jaromíra Erbena, a v listopadu oslavíme dvousté
výročí jeho narození.
Český básník, prozaik, jazykovědec, historik, folklorista, sběratel lidové tvorby
– tím vším byl Karel Jaromír Erben , narozený 7.11.1811 v Miletíně v rodině
s řemeslnickou a písmáckou tradicí. Po vystudování gymnázia v Hradci Králové
studoval právnickou fakultu v Praze. Na studie si vydělával výukou hudby.
Po vystudování univerzity procházel bezplatnou soudní praxí, při tom se
věnoval vydávání starších literárních děl, překládání ze slovanských jazyků
a lidové slovesnosti. V roce 1843 odešel ze státní služby. Na Palackého
doporučení mu české stavy nabídly možnost sbírat v mimopražských archívech materiál k historii
šlechticů. Asistentem a poté sekretářem Vlasteneckého muzea (dnes Národního) se stal v roce 1846
a zároveň ho jmenovali členem Královské české společnosti nauk. V období revoluce v letech 184849 byl zvolen do Národního výboru, kde se snažil zastávat názory člen deputace na chorvatský sjezd
Palackého, se kterými se ztotožňoval. Nějaký čas pobýval v Zábřehu jako člen deputace na
chorvatský sjezd. Po skončení revoluce se vrátil do Prahy. Veřejnému životu se vyhýbal.
Erben nebyl typem politika, nebyl žádný řečník, ale svou neuvěřitelnou pracovitostí se zařadil mezi
nejvýznamnější Čechy. V roce 1851 se stal prvním archivářem města Prahy. Konečně měl práci,
která ho velmi slušně finančně zajistila. Od roku 1864 až do smrti zastával funkci vysokého úředníka
na pražském magistrátu.
Vedle práce archiváře, která byla velmi náročná, se Erben věnoval vědecké práci. Byl spolutvůrcem
Riegrova Slovníku naučného, který byl naší první encyklopedií.
Erben byl znám tím, že hrdinové jeho literárních prací se nebouří proti trestu a nestojí proti
společnosti. Trest je pro ně samozřejmým po každém provinění. Erben neuznával vzpoury proti
osudu, uctíval daný řád. V jeho básních se opakují témata viny a trestu.
Karel Jaromír Erben zemřel 21.11.1870 v Praze.
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Ze stolu výboru

Nový výbor SMI nezvolen
Na valné hromadě Sokola Melbourne Inc., konané
23.října 2011, se nepodařilo zvolit nový výbor na
rok 2011/2012. Podle stanov naší asociace, by
odstupující výbor měl o této situaci informovat
patřičné řídící orgány a Národní dům a všechen
jeho majetek by byl převeden na jinou asociaci,
která ma podobné cíle a ustanovení jako Sokol
Melb. Inc.
Aby tomuto kroku bylo zabráněno, odstupující výbor
požádal valnou hromadu o odhlasování usnesení o
svolání mimořádné valné hromady a to výhradně za
účelem zvolení nového výboru na rok 2011/2012.
Mimořádná valná hromada se bude konat ve středu
30. listopadu 2011 od 20 hodin.
Podmínky jsou stejné jako u řádné valné hromady.
Kandidátky na pozice do výboru musí být vyplněny
na standardním formuláři SMI a doručeny současnému
výboru nejpozději 14 dní před konáním mimořádné
valné hromady, tj. do 16. listopadu 2011.

Výbor se rozhodl usnadnit podmínky tím, že tentokrát
umožní podávat návrhy na pozice do výboru
telefonicky starostce Markétě Lyell na tel. čísle 0413
852 488, pokud správně vyplněná kandidátka bude
doručena výboru nejpozději jeden den před konáním
mimořádné valné hromady. Vyplněné formuláře
mohou být zaslány poštou nebo doručeny do
schránky na dopisy v Národním domě.
SMI vyzývá i nečleny. Pokud by chtěli nečlenové
kandidovatovat do výboru, výbor to uvítá a vynasnaží
se urychleně vyřídit žádosti o členství. Formuláře na
nominace do výboru budou zaslány všem členům
poštou, k vyzvednutí v Národním domě a na
Sokolských webových stránkách
www.sokolmelbourne.com.au.
Vzhledem k časové tísni korespondeční hlasování
nebude tentokrát možné.
Závěrem: nemůžeme dostatečně zdůraznit
vážnost a důležitost nastalé situace. Prosíme
všechny krajany (celou naši komunitu), aby
zapomněli na dřívější problémy a zabezpečili to,
že jmenujeme nový výbor. Ztráta našeho
Národního domu a celkového majetku by byla
absolutní a neodpustitelná katastrofa!
***
Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš
Narodní dům a na Kvart:

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

J. Klimes, V & L Markovec, M. Pammer, H. Schneider,
M. Vališová,
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací,
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!
Výbor Sokola Melbourne Inc.

Kurzy češtiny v roce 2011
Začátečníci: nový kurz
v pondělí od 19 hod.
Pokročilí: každé úterý od 19 hod.
Sokol - 497 Queensberry St,
North Melbourne
Vyučuje: Zuzana Vasitch
Telefon: 0413 032 366
Email: zual@optusnet.com.au

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
Členské příspěvky na finanční rok 2011/2012:
Dospělí
Rodina
Penzista/student
Penzisté – pár

$25
$40
$15
$25

Příspěvky lze zaplatit na jakékoliv akci nebo poslat
šekem - poštovní poukázkou na adresu asociace:
Sokol Melbourne Inc.
P.O. Box 794
North Melbourne 3051
Výhody členství:
zdarma poštou zasílaný měsíčník Kvart
snížené nebo zdarma vstupné na akce
***
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Black Rose
Gratulujeme naší krajance paní Jitce Penákové,
z módního salonu Black Rose, k získání prestižní
1.ceny “2011 Caulfield Classic Style Award“, pořádané
u příležitosti jarního festivalu dostihů koňů. Soutěže se
zúčastnili přední australští módní návrháři, ale model
Jitky Penákové trumfnul i ty nejlepší.
Rádi byste oslnili na nějaké společenské akci?
Módní salon Black Rose najdete:
316 Tooronga Rd, Glen Iris,
tel. 9824 6655, mob. 0421 493 051

Historie exilu v Melbourne
Základní údaje a data z historie exilu
v Melbourne může zájemce najít na blogu:
http://historickecrty.blogspot.com/
Blog obsahuje historické črty o Hlasu
domova, České škole, Sokolu v Melbourne a
Letovisku Šumava a je průběžně doplňován.

Obědy v Sokole
Úterý 8.11. - Uzené, knedlík, zelí
Úterý 15.11. - Kuře na paprice s knedlíkem
Úterý 22.11. - Řízek s bramborovým salátem
Úterý 29.11. - Hovězí pečeně na houbách s knedlíkem
+ polévka a zákusek s kávou

každé úterý od 12:45 hodin, všichni jsou zváni

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

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

Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
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Pro děti a rodiče

Jak jsme slavili 28. říjen s pejskem a kočičkou

Výtvarná soutěž Barevný rok

„Byla by to ostuda, kdyby na každém domě byl prapor
a u nás nic,“ řekl pejsek. „No ba, ono to krásně vypadá,
když se prapory ve větru třepetají.“
A tak Čapkův pejsek s kočičkou chodili celý den
nakupovat ke kupci, aby dostali ke koupi ještě zadarmo
praporek.
My jsme ke kupci nechodili, děti si na workshopu
v Národním domě vyrobily vlaječky samy a pak se
s nimi chlupily zrovna tak jako pejsek s kočičkou. Třeba
si děti vyrobené vlaječky také vylepí do okna nebo je
nechají třepetat ve větru,...„když jsou dnes lidé
spokojení a veselí.“

Bylo by opravdu těžké vybrat ten nejhezčí obrázek.
Čtyřletá Anna se inspirovala pohádkovým Jičínem a
nakreslila princezničku s korunkou a krásně
nazdobenými šaty a nesmírně dlouhými řasami, to asi
aby navodila efekt mrkání. Myslíme si, že chtěla ovlivnit
porotu, protože si svůj obrázek ohodnotila jedničkou
s hvězdičkou.
Osmiletý Viktor vskutku neplýtval barvami a nakreslil
noty pro všechny členy rodiny, včetně králíčka. Snad
dostal tento nápad, když si prozpěvoval jednu
z českých písniček.
Čtyřletá Talia a Annie vytvořily společné dílo,
s oblíbenými motivy: stromy, zářící sluníčko, mráčky,
travička, domeček, holčička a květiny větší než
holčička sama.
Výherci jsou všechny zúčastněné děti, které vidí svět
barevně, ale snad nejlépe “barevný rok“ vystihla
čtyřletá Chantelle, která nakreslila oranžovočervené a
červenomodré květiny, vedle nich ve stejné velikosti
sněhuláka se čtyřmi koulemi a k tomu ještě nohy, místo
hrnce a mrkve úsměv přes celý obličej – to možná
proto, že nad sněhulákem svítí slunce a pod ním se
zelená travička. Barevné, kouzelné a tak nevinné....
Obrázky malých umělců můžete obdivovat v naší
„minigalerii“ v prvním patře Národního domu. Všechny
zúčastněné děti obdrží tričko s barevným
chameleonem.
Zuzana Vasitch, Česká škola Melbourne
Kdyby slunce nesvítilo – František Hrubín
Jak jen namaluješ květ,
musíš nad ním, Haničko,
namalovat sluníčko:
kdepak by byl svět,
kdyby slunce nesvítilo!
Ať je kolem květů bílo,
ať je kolem sníh a sníh,
kdyby slunce nesvítilo,
všem dětem by zašel smích!

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

Zuzana Vasitch, Česká škola Melbourne

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: 47 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
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Loutkové přestavení Max and Moritz
Děkujeme všem účinkujícím loutkového divadla Max
and Moritz za velmi poutavé, nevšední a profesionální
představení a také za laskavou nabídku vstupenek pro
děti zdarma. Dětem i rodičům se moc líbily loutky a
jejich příběh. Vždyť koho by nepobavili dva uličníci Max
a Moritz.
Děti, plné očekávání, si vybraly první řadu, aby byly
co nejblíže jevišti, a pohodlně se usadily na polštářích.
Odcházely nadšené nejen loutkami a jejich
nezbednostmi, ale i hereckými výkony, živou hudbou
a zvukovými efekty a neméně ocenily i to, že si na
závěr mohly loutky a kulisy prohlédnout zblízka. To,
že Max a Moritz budou za jejich výtržnosti potrestáni,
jsme věděli. Nikdo však asi neočekával, že trest bude
tak krutý. Jak tedy příběh skončil? Tak jako původní
německý příběh z roku 1865 napsaný v rýmech, i tento
příběh se rýmoval a skončil velmi špatně pro Maxe
a Moritze, trestem nejkrutějším, s ponaučením pro
ostatní výtržníky. Nikdo, včetně dětí, nic nenamítal.

Zcela ponořeni do příběhu a atmosféry představení,
všichni souhlasili, že krutý konec chlapců byl trest
zasloužený.
Děkujeme za krásný zážitek.

ČEŠTINA PRO DĚTI
INTERAKČNÍ METODOU
opět v Národním domě
každou druhou sobotu
od 10 do 12 hodin
12. a 26. listopadu
zpívání, říkadla, hry, tanec
(za doprovodu jednoho z rodičů)
vhodné pro děti už od 6 měsíců
i pro ty nejstarší
znalost češtiny není podmínkou
vstupné $5 na rodinu / za návštěvu
bližší informace: Zuzana Vasitch
mob. 0413 032 366
sokol@aapt.net.au

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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Ze zpráv ČTK
Jednou z příčin problémů na Šluknovsku,
kde vládne velké napětí ve vztazích mezi starousedlíky
a Romy, je podle premiéra Petra Nečase v minulosti
až příliš štědře nastavená sociální politika. Pro řadu
lidí je stále výhodnější pobírat sociální dávky než
legálně pracovat, uvedl na konferenci starostů ODS
v Brně.
Ve Šluknovském výběžku eskalovalo napětí mezi
starousedlíky a Romy v polovině srpna. Situace se
vyhrotila už na začátku měsíce, kdy skupina pěti Romů
údajně zaútočila mačetami na osazenstvo herny v
Novém Boru na Českolipsku. O 14 dnů později pak
údajně zaútočila skupina až 20 Romů na mnohem
menší skupinku obyvatel v Rumburku. Místní od té
doby už několikrát svolali demonstrace namířené proti
Romům a připojují se k nim i extremistická hnutí

Helena Vondráčkvá chce vést s ČR arbitráž
Zpěvačka Helena Vondráčková a její manžel a
manažer Martin Michal prodali svoji uměleckou
agenturu MM. Koupil ji floridský právník Michael J.
Smith. Vondráčková tak učinila první krok k tomu, aby
v budoucnu mohla vést arbitráž s Českou republikou,
uvedl server iDnes. Vondráčková a Michal jsou
přesvědčeni, že je česká justice i policie poškodily.
Až na výjimky se nedomohli peněz, kvůli kterým
zpěvačka vedla už řadu soudních sporů. Většinou
s vydavatelstvími bulvárních deníků. Škody vyčíslili na
14,5 milionu Kč bez úroků. Agenturu koupila společnost
Waterfall agency LLC, kterou Smith kvůli transakci
založil. Podle něj to pro zastupování Heleny
Vondráčkové neznamená prakticky žádnou změnu.
Ta ale nastane při vymáhání ušlé tržby za vystoupení,
která se neuskutečnila v důsledku odlivu sponzorů.

Předsletové štafetové kolíky
s poselstvími od čtyř stovek sokolských jednot 25. zaří
na nádvoří Tyršova domu v Praze přejímali náčelník
cvičenců České obce sokolské Miroslav Vrána a
náčelnice Lenka Kocmichová. Přicházející
kurýry vítali chlebem a solí a k tomu jim vyhrával
folklorní soubor Vycpálkovci. Sletové štafety měla
symbolicky převzít vzducholoď s emblémem sletu,
která měla vzlétnout z nádvoří, ale nakonec z toho kvůli
nepříznivému větru sešlo. Prý by rušila leteckou
dopravu.
Pro sokoly v krojích a cvičebních úborech a všechny,
kdo přišli štafety uvítat, pořadatelé na nádvoří
namalovali obří mapu České republiky s vyznačením
sídel sokolských žup, odkud kurýři vyráželi nebo jimi
běželi. Do Prahy přijížděli kurýři se štafetami lodí po
Vltavě či historickou tramvají. Štafetové kolíky
s poselstvími sletu v Praze předávali i sokolové
z Německa, Švýcarska či Slovenska.
Letošní štafety se zúčastnilo 4000 kurýrů ze 400
sokolských jednot, kteří přinesli do Prahy štafetové
kolíky a sletová poselství ze 42 sokolských žup. Uběhli
více než 4000 kilometrů. "Uspořádat akci tohoto
rozsahu v době, kdy se Sokol, stejně jako jiné sportovní
organizace, potýká s finančními potížemi, nebylo
jednoduché," posteskl si Lauschmann. Podařilo se to
jen díky nadšení a nasazení dobrovolníků, dodal.
V současné době má Sokol 180.000 členů sdružených
v 1145 jednotách. Sokol ale není jen tělocvičnou
jednotou, organizuje také turistiku a věnuje se
kulturním akcím. Má divadelní a hudební soubory.
Na XV. sletu, který se bude konat příští rok od 1. do 7.
července, předvede 15.000 cvičenců z celé republiky
12 hromadných skladeb.
Sněmovní mandátový a imunitní výbor
udělil pokutu 5000 korun poslanci Jiřímu Krátkému
(ČSSD) za hanlivý výrok, který pronesl na minulé
schůzi sněmovny. Krátký zváží, zda se proti pokutě
odvolá ke sněmovně. "Zaplacení si ještě rozmyslím,"
řekl Krátký novinářům. Své vyjádření nepokládá za
vhodné, ale s verdiktem výboru spokojen není.

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.

Na případné odvolání má podle jednacího řádu 15 dní.
Krátký ve sněmovně kritizoval návrh koaličních
poslanců, aby sněmovna mohla rozhodovat o
zákonech i po půlnoci. Prohlásil přitom, že v noci
pracují jen "kurvy a zloději". To se ale nelíbilo koaličním
poslancům a podali na něj návrh na zahájení
disciplinárního řízení.
"Já bych vás chtěl poprosit, kolegové z koalice, nechte
ty noční hodiny těm dvěma nejstarším řemeslům a
dejte pokoj s těmito věcmi. Kdo dělá v noci - kurvy a
zloději. Já se ani k jedněm nepočítám, tak pro boha
věčného dejte pokoj," prohlásil ve sněmovně Krátký.
"Konstatovali jsme, že jeho výrok byl nevhodný a
nepřípustný," zdůvodnil dnešní verdikt výboru jeho
předseda Jeroným Tejc (ČSSD). Chápe, že Krátký
nechtěl nikoho urazit, není podle něho ale možné, aby
ve sněmovně zaznívala taková slova. Krátký se ještě
ten den v písemném vyjádření omluvil zaměstnancům,
kterých by se jeho výrok dotkl.

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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Znepokojení senátorů z ODS
vyvolal severočeský senátor Jaroslav Doubrava (dříve
KSČM, nyní Severočeši.cz, když ve svém projevu
citoval z Protokolů sionských mudrců. Jde o
antisemitský dokument a podle mnoha odborníků také
o podvrh. Doubrava použil text, když kritizoval vládní
návrh na zvýšení daně z přidané hodnoty, a označil ho
zajímavé čtení. Jeho projev vyvolal příkrý nesouhlas
senátorů z ODS. Doubrava se posléze za svá slova
omluvil. Doubrava posléze Na svou omluvu řekl, že ho
nenapadlo, že by se mohl někoho dotknout a už vůbec
nechtěl vyvolávat žádné "antinálady".
Protokoly sionských mudrců, někdy také zvané Sionské
protokoly, popisují údajné plány Židů na dosažení
světovlády. Podle většiny evropských a amerických
historiků jde o podvrh, který sestavila ruská tajná
policie za vlády cara Mikuláše II., aby obvinila Židy z
tehdejších politických i společenských problémů Ruska.

Konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
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PO Box 132, Vaucluse NSW 2030 Tel: 02 9581 0111, Fax: 02 9371 9635

Bývalý šéf ČSSD Jiří Paroubek
zakládá novou politickou stranu Národní socialisté levice 21. století a začne jednat s Českou stranou
národně socialistickou (ČSNS 2005) o integraci a fúzi.
Společný program chce představit 26. listopadu na
společném sjezdu, řekl novinářům Paroubek.
Zakládajícími členy nové Paroubkovy politické strany
jsou poslanec Jiří Šlégr, Jaroslav Král a Michal Kasal.
Paroubek by rád do své strany získal i nezařazeného
poslance Jaroslava Škárku, který byl zvolen za Věci
veřejné. Paroubkův tým nyní stranu vytváří.
Češi nejčastěji souhlasí
se sociálnědemokratickými politickými názory. Vyplývá
to z průzkumu agentury CVVM který se uskutečnil v
první polovině září. Celkem 30 procent dotázaných
uvedlo, že s tímto názorem souhlasí nejvíc, případně na
druhém místě. Na dalších místech se umístily liberální a
konzervativní názory, se kterými souhlasí zhruba 20
procent dotázaných.
Desetina lidí se shodně hlásí k názoru
křesťanskodemokratickému, komunistickému (v obou
případech šest procent první volba, čtyři druhá) a
socialistickému (pět procent první i druhá volba). Jiné
názory se v průzkumu vyskytovaly pouze sporadicky.
Průzkum zjišťoval i postoje lidí k některým otázkám,
které souvisí s politickou orientací. Například 60 procent
lidí si myslí, že stát má zaručit, aby práci dostal každý,
kdo chce pracovat. Bezmála 20 procent lidí naopak
zastává názor, že si má každý práci obstarat sám.
Rovněž 60 procent lidí si myslí, že o sociální
zabezpečení se má postarat stát. Naopak přes 40
procent dotázaných soudí, že to, co společnost
vyprodukuje, by se nemělo dál znovu přerozdělovat a
každý má mít tolik, kolik vydělá. Lze říct, že v sociální
oblasti lidé chtějí, aby se o ně postaral stát v nouzi,
představa rovnostářství v platech se jim však nelíbí.
výsledku dosáhla strana v březnu 2005, kdy měla
důvěru 42 procent Čechů a Češek.
Důvěra v opoziční strany
za poslední rok vzrostla. Vyplynulo to z dalšího
průzkumu jehož výsledky 14. 10. zveřejnilo Centrum pro
výzkum veřejného mínění (CVVM).

Z parlamentních stran v září lidé nejvíc věřili ČSSD.
Má důvěru 48 procent z nich. Nejlépe na tom sociální
demokraté byli v říjnu 2007, kdy jim důvěřovalo 52
procent lidí. Pak ztráceli. Vládní ODS před rokem věřilo
34 procent dotázaných, nyní čtvrtina. Nejlepšího
výsledku dosáhla strana v březnu 2005, kdy měla důvěru
42 procent Čechů a Češek.
TOP 09 věřilo před rokem 41 procent lidí, nyní 30
procent. Stejné důvěře se teď těší i komunisté, kterým
loni důvěřovala čtvrtina dotázaných. Stali se tak vůbec
poprvé druhou nejdůvěryhodnější stranou - spolu s TOP
09.
Věci veřejné měly před rokem důvěru dvou pětin Čechů
a Češek, nyní jim věří 17 procent lidí. Výsledky ukazují,
že naděje vkládané do dvou nových stran nebyly podle
většiny respondentů naplněny. Strana Věci veřejné
dosáhla se 17 procenty důvěřujících dokonce
historického minima a dostala se tak pod hodnotu
Komunistické strany Čech a Moravy z roku 2003.
Komunistům tehdy věřilo 19 procent lidí. Téměř tři
čtvrtiny dotázaných míní, že VV vyvolávají zbytečné
konflikty.
Jindřichohradecká zastupitelka
Vendula Kroupová (KSČM) na facebookovém profilu
zveřejnila své odvážné fotografie. Skandál ale podle
všeho nehrozí - akty nepohoršily starostu a podle všeho
ani ostatní zastupitele, informoval na své
jindřichohradecké mutaci web denik.cz.
"Z uměleckého hlediska zajímavé, z pohledu
veřejnoprávního činitele novátorské," řekl o aktech
starosta Stanislav Mrvka (ČSSD).
Pětadvacetiletá Kroupová v uveřejněných aktech
problém nevidí. "Myslím, že moje fotografie se vydařily.
Veřejnost akty určitě nijak nepohoršují, po internetu
běhají horší fotky. Pokud se některým lidem nelíbí, tak ať
mě příště nevolí," řekla Kroupová. Dodala, že fotky jsou
na její osobní stránce, která nemá s její politickou
příslušností nic společného.
Není to poprvé, kdy političky ukázaly nahá těla. Před
loňskými volbami do sněmovny se (více nebo méně)
svlékly také zástupkyně Věcí Veřejných Kateřina
Klasnová, Kristýna Kočí, Lenka Andrýsová, Markéta
Reedová, Jana Pařízková a Karolína Peake.

***

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

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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Vánoční cukroví
$40/kilo

Tradiční letní tábor pro děti
a rodiny české a slovenské veřejnosti
se bude konat opět
na Šumavě od soboty 7. ledna 2012
odpoledne do soboty 14. ledna.
Přihlášky se zálohou $100 (nevratná)
je možné zaslat na adresu:
V. Sustek C/O Czech parents association
PO Box 32 Bentleigh, Victoria 3204,
volejte 0408 088 167.
Všechny děti mladší 7mi let se mohou
zúčastnit pouze v doprovodu rodiče. Tábor je
svépomocný, proto je pro celý tým práce
vedoucích, včetně kuchyně, dobrovolná.
Poplatek za dítě je $260. V ceně je zahrnuto
pojištění, doprava autobusem, vstupné, jídlo,
odměny, údržba sportovních potřeb a nájem.
Poslední datum k přihlášení je 15/12/11.
Oznámení o bohoslužbách
na Šumavě
Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,
tj. 6. listopadu, 4. prosince…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

objednávky na tel. 9807 2326
Pro velký zájem, prosíme, objednejte si tradiční
české vánoční cukroví již v listopadu,
nejpozději však do 4.prosince.
Cukroví je možné si vyzvednout od 18.prosince
(nebo podle dohody).

Koupím mlýnek na mák.
Nabídky prosím adresujte na
zkrcova@gmail.com
nebo telefonicky: 5664 8318

Sunshine
Removals
Profesionální a spolehlivá stěhovací firma
Melbourne a okolí, Viktorie, do Sydney a
Adelaide
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

Mikulášská
taneční zábava
v sobotu

3.12.2011
od 20.00 hodin
Na programu je večeře od 18.00hod.,
tombola a příchod Mikuláše
K poslechu a tanci hraje

Studio 4

Sláva buď Bohu našemu
i Mikuláši svatému
a také svaté Barborce,
ať nám naklade v komůrce!
Zveme malé i velké do Národního domu
na tradiční dětskou

Mikulášskou nadílku
v neděli 4. prosince 2011
od 15.00 hodin

Vstupné $10 Večeře $18
Rezervace na tel. 9807 2326
nebo mob. 0413 852 488

(přinesete-li si nadílku, označte ji čitelně jménem
a příjmením)

Čeká vás soutěž v kreslení, vánoční koledy,
vystoupení dětí z České školy, zimní hádanky
a nadílka od Mikuláše a anděla.
Vstupné za rodinu je $10, pro členy Sokola
zdarma. V ceně je nadílka pro každé dítě.
Pokud přinesete ještě vlastní nadílku,
čitelně ji označte jménem a příjmením dítěte.
Občerstvení bude možné koupit v baru,
k prodeji budou zákusky.

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 LISTOPAD 2011

KAŽDÉ ÚTERÝ

KAŽDÝ ČTVRTEK

KAŽDÝ ČTVRTEK

OBĚDY
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

Cena $20

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti
MARIÁŠ

12:00

SWING PATROL – LEKCE SWINGU
Lekce od 18.30

Tancování od 21.30

Pátek
4. listopadu

Sorelli - Nadya‘s 101 Candles Orkestra

Sobota
5. listopadu

Sorelli - Nadya‘s 101 Candles Orkestra

Neděle
6. listopadu

Chamber Music - Schubert and Chardonnay

Sobota
12. listopadu

Sorelli - Hot-Club Quartet

Neděle
13. listopadu

Argentýnské Tango

Sobota
26. listopadu

Disco - Dziupla

Rezervace tel. 0403 947 836

Rezervace tel. 0403 947 836

www.sorelli.com.au

www.sorelli.com.au

Rezervace tel. 9645 9897

Rezervace tel. 0403 947 836

Lekce od 17.30 hod.

Cena $10

Cena $30/28

Cena $30/28

Cena $25

www.sorelli.com.au

Tancování od 19.00hod

Rezervace tel. 9361 2051

Cena $26/24

Cena $10

Cena $20

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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20:30

20:30
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17:30

20:00
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