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Ze stolu výboru 

 
Po lednové dovolené se provoz Sokola Melbourne 
zase vrací do plného proudu. Stejně tak jako  
v posledních letech, na Vás letos čekají pravidelné 
úterní obědy, čtvrteční posezení s kávou a zákuskem, 
taneční zábavy se Studiem 4 a Vintage Blue Music,  
pro mladší Disco – Dziupla a Eurodisco, pro ty  
nejmenší Sobotní zpívání pro děti, koncerty klasické 
hudby, koncert Lenky Filipové, Švestková neděle  
a řada dalších českých akcí. Program Sokola najdete 
na našich webových stránkách 
www.sokolmelbourne.com.au a samozřejmě na zadní 
straně Kvartu. Zveme všechny krajany na návštěvu 
našeho Národního domu, všichni jsou vítáni! 
Těšíme se tedy na Vás a Vaše přátele i v tomto roce  
a dovolte, abychom Vám ještě jednou popřáli hodně 
zdraví a aby tento rok byl pro nás pro všechny  
obvzláště úspěšný. 

 

 
I nadále bychom rádi prohlubovali komunikaci a spolu-
práci výboru se členy. Prosíme, oslovte nás s Vašimi 
nápady a návrhy osobně v Národním domě a nebo nás 
kontaktujte telefonicky či emailem. 
 
Výbor Sokola Melbourne Inc. 
 
 
 
 
Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš 
Narodní dům a na Kvart: 
 
 

J.  Charvat,  V.  Dosek,  V.  Frencl,  S.  Kozik,  V. 
Prochazka, „The Pups“,  Mr & Mrs Snaidr, K. Zahra. 
 
 
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací, 
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!  
 

Výbor Sokola Melbourne Inc. 

 

    
 

 
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  

 

Kurzy češtiny v roce 2012 
 

Začátečníci: každé pondělí od 19 hod. 
 

Pokročilí: každé úterý od 19 hod. 
 

Děti: každou druhou sobotu od 10 hod. 
 

Sokol - 497 Queensberry St, North Melb. 
 

Vyučuje: Zuzana Vasitch 
Telefon: 0413 032 366 

Email: zual@optusnet.com.au 
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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 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Silvestr v ND 
 

 

 

Obědy v 
Sokole 

 
 

Úterý   7.2. - Řízek s bramborovou kaší 
 

Úterý 14.2. - Svíčková omáčka s knedlíkem 
 

Úterý 21.2. - Kuře na paprice s knedlíkem 
 

Úterý 28.2. - Uzené, knedlík, zelí  
 

+ polévka a zákusek s kávou   
 

každé úterý od 12:45 hodin,    všichni jsou zváni 
 

................................................................................  
 

Neděle 12.2. od 12.00 hod. -  Švestková neděle  
 

Gulášová polévka, ovocné knedlíky  
(švestkové, jahodové nebo meruňkové) 

                            zmrzlina a káva  
........................................................................................ 

Večeře  
18.2. od 17.30 hod.  $15 

 

Svíčková omáčka s knedlíkem  
Guláš s knedlíkem 

Řízek s bramborovým salátem  
+ zákusek s kávou   

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. 
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Pro děti a rodiče 
 

 
Sobotní zpívání – Česká škola začíná 4. února 
 

Ivánku náš, 
copak děláš? 

Děti jdou do školy, 
tys ještě v posteli... 

 
Pamatujete si tuto písničku, kterou jsme se společně 
učili na začátku loňského roku? Přijďte si ji a spoustu 
jiných zazpívat v sobotu 4.února v 10 hodin do 
Národního domu. Jako v předchozích dvou letech Vás 
čekají naše oblíbené, ale i nové písničky, říkadla a 
básničky, hry, dramatizace pohádek, pracovní listy, 
hezké chvíle s českými kamarády a dětská knihovna.  
Sobotní zpívání je vhodné i pro ty nejmenší, pro děti již 
od 6 měsíců a to za doprovodu jednoho z rodičů.  
Pro děti od 5ti let je následně připraven dvouhodinový 
program bez účasti rodičů. Výuka probíhá hravou 
formou, interakční metodou tak, abychom vytvářeli  
pro děti podněty, které v nich vzbudí nadšení. Pro 
zapojení do programu není znalost češtiny podmínkou. 
Všichni jsou vítáni. Přestože Česká škola Melbourne 
usiluje o co největší počet dětí s pravidelnou 
docházkou, můžete nás navštívit i pouze pro inspiraci  
a motivaci k dalšímu rozvoji českého jazyka. 
Nezapomeňte, že děti si v našem kolektivu České školy 
své znalosti utužují a prohlubují, základy, cit  
a lásku k jazyku v nich musíte pěstovat od rannného 
dětství Vy sami. Vícejazyčná výchova je proces 
dlouhodobý, ale jak víte nebo teprve poznáte, 
smysluplný a obohacující pro všechny zúčastněné.  
Těším se na všechny děti a rodiče a přeji Vám výdrž  
a hodně úspěchů. 
 
Zuzana Vasitch, Česká škola Melbourne 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ČEŠTINA  PRO  DĚTI   
INTERAKČNÍ  METODOU  

  
 opět v Národním domě 

 
každou druhou sobotu od 10 hod. 

4. a 18. února 2012 
zpívání, říkadla, hry, tanec  

  
vhodné pro děti již od 6 měsíců  

školní výuka od 5 let 
znalost češtiny není podmínkou 

  
 info: Zuzana Vasitch,  

tel. 0413 032 366 
zual@optusnet.com.au 

 

 
 

 
 
 
 

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 

 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 
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   Tak nám před týdnem skončil Český tábor na 
Šumavě. Pro mě to byl první tábor, na kterém jsem 
byla a o Českém táboře jsem snad ještě ani neslyšela. 
Rozhodně to pro mě jako Češku bylo obrovské 
překvapení, že někde v Austrálii, zemi vzdálené tisíce 
kilometrů, se najde tolik Čechů, aby pokračovalo 
v rozvíjení zrovna českého jazyka.  A přesvědčila jsem 
se, že se to těmto Čecho-australanům daří velmi dobře.  
A tábor jim v tom velice zdařile pomáhá. 
Už první den, v sobotu, jsem byla udivená z množství 
česky mluvících lidí a hlavně česky se učících dětí. Ne 
všichni mluvili dobře. Někteří uměli jen pár slůvek, jiní 
pár vět, ale všude byla vidět snaha a zájem. A na 
táboře přece není ani tak důležité co umíte na začátku, 
ale co budete umět na konci. K tomuto rozvíjení 
znalostí byla proto každý den dopoledne Česká škola. 
Děti se sešly v jedné místnosti, vzaly si sešity a psaly si 
nová slova nebo důležité poznatky o České republice a 
jejích tradicích. Po dopoledním programu a výborném 
obědu pak následoval program odpolední. Ač bylo na 
začátku vymyšleno na každý den mnoho aktivit, tak 
kvůli špatnému počasí se jich podařilo uskutečnit jen 
pár. Například kanoe nebo vodní kola jsme bohužel 
neviděli ani z dálky, protože celé dny pršelo. Přesto 
jsme toho za ten týden stihli docela dost. Dvě 
odpoledne jsme hráli kopanou s ochotnými pomocníky 
Jakubem a Milanem, jedno odpoledne jsme byli na 
Puffing Billy, ve středu jsme si všichni prošli stezkou 
odvahy a ve čtvrtek večer určovala porota nejkrásnější 
masku karnevalového reje.  Poslední táborový večer 
pak všichni táborníci prožili spolu s hosty u táboráku. 
Myslím si, že se tábor i přes špatné počasí velice 
vyvedl. Všichni máme plno nových zážitků, pár nových 
kamarádů a možná nám všem utkvělo v hlavě i něco 
málo z češtiny či angličtiny. Zřejmě se nám to všechno 
hned zase vykouří pryč, ale příští rok budu touto dobou 
přemýšlet, koho bych asi zase po roce potkala a co 
nového bych se přiučila.   
(Kristina Vonková) 

 
 

  Tábor 
 

Táboru na Šumavě jsem se zúčastnila s mojí 
kamarádkou a spolužačkou Kristinou Vonkovou, na 
podnět paní Vlasty Šustkové. 
Když nám paní Šustková poprvé napsala dopis s tím, 
že pojedeme na tábor blízko Melbourne učit děti česky, 
byla jsem hodně překvapená. Říkala jsem si: „To musí 
být hodně zvláštní tábor, když se tam děti učí.“ 
Po příjezdu na Šumavu jsem zjistila, že tábor opravdu 
zvláštní je. Samozřejmě v dobrém slova smyslu. Všude 
byla spousta australských dětí s rodiči. Tu jste zaslechli 
větu anglicky, o kousek dál česky. K tomu všemu 
zářivé slunce prozařující les, který šuměl, vítal děti a 
radoval se, že Český tábor po roce opět začíná. Moje 
zprvu smíšené pocity se měnily jenom na ty dobré, 
srdce mi radostně bušilo a v hlavě mi tajemný hlásek 
šeptal, že zde zažiju spoustu legrace, dobré pohody a 
sluníčka. 
Ale jak už to tak bývá, tajemné hlásky v hlavě nemají 
vždy pravdu a i ten můj se mýlil. Od neděle začalo 
pořádně deštivé a studené peklo. Samozřejmě že to 
nebylo peklo v pravém slova smyslu. Nepršelo a 
neblýskalo se sedm neděl, jak se zpívá v jedné 
z písniček, ale i tak nám déšť překazil kanoing na 
jezeře, šlapací kola a jakékoliv koupání. Také na 
Puffing Billy nám pršelo a byla zima, ale přesto jsme si 
dokázali odnést plno zážitků a vzpomínek, na které 
nikdy nezapomeneme.  
A jestli si déšť myslel, že nám svým chováním pokazí 
náladu a všichni budeme chtít domů, ohromně se 
spletl. Nejenom že nám náladu nezkazil, naopak. 
Dopomohl k tomu, abychom se všichni lépe poznali, 
skamarádili a také se něčemu přiučili.  
Pro mě to byl rozhodně nezapomenutelný týden a budu 
na něj vždy vzpomínat jenom v tom dobrém.   
(Nikola Juránková, Velké Meziříčí) 
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Výzva k ocenění Václava Havla   
   Václav Havel si zaslouží poctu, která nebude jen 
formálním uznáním, ale konkrétním odrazem jeho boje 
za naši svobodu, odkazem, který bude každodenně 
přítomný nejen součastníkům ale i budoucím 
generacím. 
 

   Jeho cestu z vězení v Ruzyni na Pražský hrad, 
zbourání hranic a otevření dveří do celého světa,  
i zviditelnění naší malé země v něm, nemůže lépe,  
a k tomu i každodenně, připomínat a symbolizovat,  
než  pojmenováni ruzyňského letitě v Praze na 
LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA. 
 

   Letiště je křižovatkou cest, prolínání a potkávání se 
národů, symbolem svobodného pohybu lidí i myšlenek. 
Pro Čechy bylo a je bránou ke svobodě, pro cizince 
prvním místem přes které se do naši země vstupují.  
   Dosud jeho název Ruzyně evokuje především 
známou pražskou věznici. 
  Jméno Václava Havla tak bude i deklaraci hodnot, ke 
kterým se hlásíme.   
    

   I v jiných zemí světa nesou letiště hlavních měst 
jména po lidech, kteří významně ovlivnili svoji vlast: 
Letiště J. F. Kennedyho v New Yorku nebo Letiště 
Charles de Gaulle v Paříži, atd.  
 

   Myslíme si, že Václav Havel by to také vnímal nejen 
jako přihlášení se k jeho odkazu, ale především jako  

důkaz, že ochranu vybojované svobody a demokracie 
chceme mít denně na očích. 
 

   Vyzýváme Parlament České republiky a kompetentní 
státní orgány, aby zásluhy Václava Havla o stát a naší 
svobodu ocenil i tímto krokem.       

V Praze 19. 12. 2011 
Autor výzvy: Fero Fenič, režisér a producent, 
fenic@febio.cz, mobil: 603 241 240 
 
pokud chcete podpořit výzvu za přejmenování 
pražského letiště na LETIŠTĚ 
VÁCLAVA HAVLA, můžete se svým podpisem připojit 
na internetových stránkách: 
www.letistevaclavahavla.cz 

V mnoha zemích světa je obvykle, že letiště, které je 
vstupní bránou do země, nese jméno po významné 
osobnosti, která ovlivnila nebo změnila danou zemi. 
Například, největší letiště v New Yorku je pojmenovano 
po J.F.Kennedym, v Parizi po Charlesovi de Gaulovi,                       
v Dilli po Indiri Gandhi, v Houstonu po George Bushovi, 
Bratislavě po M.R.Štefánikovi nebo v Liverpoolu 
dokonce po Johnu Lennonovi..! Jen pražské letiště        
dosud nese jméno čtvrtě, která je spojena se známou 
věznici, ve které pobýval i Václav Havel... 
 

Zatímco hodnota různých pomníků, pojmenování ulic               
a náměstí nebo poslaneckých usnesení je dost                     
formální řešení a může být zpochybňována,                          
pojmenování vstupní brány do naší země,  a označení 
místa ze kterého jsme poprvé odlétatali svobodně,   
by bylo nejdůstojnějším přihlášením se nejen k odkazu 
V. Havla, ale i k hodnotám, jaké naše země vyznává, 
nebo aspoň by vyznávat chtěla. 
 
Fero  F e n i č 
režisér a producent, 
prezident 
XIX. Mezinárodní filmový festival Praha - Febiofest 2012  
 

 

Oznámení o bohoslužbách   
na Šumavě 

 

Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,  
tj. 5. února, 4. března…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 
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Opticians & Optometrists 
 

Slevy pro krajany 
 

L & G Pergl 
63 Pelham Street 
Carlton 3053 
Ph:  9663 6242  

Mob:  0417 382 147 
Fax:  9663 6842  

 

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 

Karneval  

so súťažou o najkreatívnejšiu masku 
Presuňte sa s nami do obdobia fašiangov, masiek a zábavy a príďte sa s deťmi a priaťeľmi zabaviť na 

našom tohtoročnom  
KARNEVALE S MASKAMI. 

Zapojte sa do sútaže o najkreatívnejšiu masku, vytancujte  sa a skúste štastie v tombole plnej  
zaujímavých prekvapení. 

Kedy?       SOBOTA 11. Februára 2012 
O koľkej? 14.00-17.30 hod        
Kde?    Sokol, Queensberry Street 
Koľko?   $10 na rodinu (2dospelí+2deti) 
Zľavy?    $1 zľava pre masky v               
       ŠKRABOŠKÁCH   

Poznámka:  
V cene je zahrnutý prenájom priestorov , káva/čaj pre 
dospelých , malinovka, ovocie a malá sladká odmena pre 
všetky deti v maskách. 
Organizátor:  Asociácia Slovákov vo Viktórii ASAV 
www.asav.org.au Kontakt: Mária Garland  email: 
pnm2@bigpond.com alebo Mob: 0417 481141 (po 6pm) 



 

 

 

COOL  ZONE 
REFRIGERATION P/L 

Opravy, konstrukce,  
prodej chladících  

zařízení 
Petr V. Kubásek, 
Tel: 9587 1488  
Fax: 9587 3754 

 

Advokátní 
kancelář 

M. Kantor solicitors 
500 Collins Street,  
Melbourne 3000 

Fax 03 9629 1311 
Tel: 03 9629 6196  

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 

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

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



9 Úterní obědy od 12:45 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou zváni 

 

 
 
 
 
 
Milí přátelé VodaFestu, 
 

Jménem VodaFest – Czech and Slovak Association 
bych vám ráda popřála úspěšný nový rok a pozvala vás 
na druhý ročník českého a slovenského festivalu 
VODAFEST 2012! 
Festival se bude konat v sobotu 25. února 2012  
od 11 do 20 hodin na Šumavě, 46 Locks Way 
v Belgrave South. Organizační výbor pro vás připravil 
bohatý celodenní program, který určitě potěší i ty 
nejnáročnější! 
Hlavní hvězdou programu bude populární slovenska 
skupina IMT Smile, se zpěvákem Ivanem Táslerem, 
který již v minulém roce okusil skvělou atmosféru 
našeho festivalu. Letos si s sebou přiveze celou kapelu 
a dokonce nám navaří oblíbenou slovenskou 
kapustnici. 
Až z Prahy k nám zavítá flétnista Pražského 
hradčanského orchestru Josef Kocourek a připomene 
nám všem jak známé melodie z Moravy a Čech tak  
i hudbu českých skladatelů B. Smetany a A.Dvořáka. 
Také se můžete těšit na známou country houslistku 
Marcy Taylor a místní kapelu Vintage Blue Music. 
Milovníci folklóru si přijdou na své. Na pódiu nám 
zatančí skupina Liptár ze Slovenského spolku Ľudovíta 
Štúra v Lavertonu, zahraje folkórní formace Fidlikanti  
a zazpívají nejmladší děti ze Sokola Melbourne. 
Nebudou chybět ukázky řemeslné rukodělby  
a přehlídka národních krojů.                                                              
I děti se mají na co těšit. Nejen, že budou mít vstup 
zdarma, ale budou si moci odnést ozdobené vajíčko, 
maňáska na špejli nebo královskou korunu. Ve stánku 
si navíc budou moci koupit voňavý perník nebo rožek. 
Nabízet se bude to nejlepší ze slovenské a české 
národní kuchyně. Ochutnat budete moci několik 
českých piv. Dobře chlazený Budvar bude na čepu!  
Ke kávě si pak můžete dát štrůdl, chodský koláč nebo 
čerstvě upečený trdelník. Každý zde najde něco  
na zub. 

 

 
 
 
 
 

Soutěž o nejlepší bábovku se pevně zapsala do historie 
festivalu a přihlásit se můžete i vy. Budeme se těšit.  
Festival by se nemohl uskutečnit bez pomoci českých  
a slovenských organizací, sponzorů a dobrovolníků. 
Pokud se i vy chcete zapojit, dejte nám prosím vědět  
na čísle 0418 388 689. Vážíme si každé podpory. 
Další podrobnosti  o festivalu se dozvíte na našich 
webových stránkách www.vodafest.org. Tam si také 
můžete předem koupit vstupenku. A nezapomeňte pozvat 
své příbuzné a přátele! Máme jim přeci co ukázat. 
Na viděnou na VodaFestu 2012! 

Lenka Allen 
Prezidentka, VodaFest-Czech and Slovak Association 

 

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

 

800 Glenhuntly Road 
Caulfield 3162 

Tel: 9530 0888 
Fax: 9523 7800 

Mob: 0412 033 757 

 

 

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. 
 

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 

 

 

9791 5500  

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

  ENGINES 
 

 PANELS 
 

 MECHNICAL PARTS 
 

 FREE FAST DELIVERY 
 

 CHECK OUR SERVICE &  PRICES 
  

 Member of 
       MELBOURNE HOT LINE 

85-87 ORDISH RD, DANDENONG 3175  

 
 

 
 

 

Švestková neděle    

12.února ve 12:00 hod 
 

Gulášová polévka, ovocné knedlíky  
(švestkové, jahodové nebo meruňkové) 

                                     zmrzlina a káva vše za  $20 
 

          Rezervace tel. 9807 2326 
                     nebo mob.  0413 852 488 
                     email:  sokol@aapt.net.au 
 

                          497 Queensberry Street, North Melbourne 

 

Australian Tour of a singer and guitarist 
 

Lenka 
Filipová 

Saturday 18.2.2012 8pm 
 

Národní dům: 497 Queensberry St,  
                                North Melbourne 

Tickets: Markéta Lyell 0413 852 488 
Eva Jančík 0413 499 321 



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! 11 

 
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  

 
 

KAŽDÉ ÚTERÝ 
 

OBĚDY                      
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně                           Cena $20 12:45 

 
 

KAŽDÝ ČTVRTEK 
 

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti 
MARIÁŠ 12:00 

 
 

KAŽDÝ ČTVRTEK 
 

SWING PATROL – LEKCE SWINGU 
Lekce od 18.30        Tancování od 21.30                              Cena $10  18:30 

 Sobota 
11. února 

Karneval  
Kontakt: Mária Garland mob. 0417 481141          Cena $10 na rodinu 14:00 

 Neděle 
12. února 

Švestková neděle  
Rezervace tel. 9807 2326 nebo mob. 0413 852 488              Cena $20 17:30 

 Neděle 
12. února 

Argentýnské Tango 
Lekce od 17.30 hod.    Tancování od 19.00hod                    Cena $10  12:00 

 Sobota 
18. února 

Večeře 
Rezervace mob. 0413 852 488                                                Cena $15 17:30 

 Sobota 
18. února 

Lenka Filipová 
Tickets tel. 0413 499 321 nebo 0413 852 488                        Cena $30 20:00 

 

 

PROGRAM NA ÚNOR  2012  

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