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„Každý svůj raneček v životě nese. Hodí ho na záda a řekne: JDE SE!“ 
 
Ano, každým rokem zvedneme znovu a znovu ten náš raneček života. Někomu tam přibude smutek 
ze ztráty milovaného, jinému nová bolístka a další se dočkal lidské lhostejnosti nebo nevděku.                      
Ale přišel Nový rok a s ním i nová rozhodnutí obrátit list, zkusit se napřímit a říci: Nu což, vždyť mám 
ještě vnitřní sílu, přátele, kuráž a chuť dokázat sobě i kolem, že za něco stojím.  
 
A věřte; když se spíše zaměříte na věci, které jdou kolem a dáte jim svou sílu a dobrou vůli, najednou 
jde všechno lip od ruky, přijde radost z pěkné práce, úsměvy a slova: Je to dobré. PŮJDE TO. 
 
Přišla i doba různých voleb, doba volby presidenta v Americe, v České republice, v Sokole. Ten,                
kdo se nechá postavit do čela, má velký úkol; – vést tak, aby lidem pomáhal a lidi sbližoval. Přejeme 
tedy všem těmto vedoucím, aby svou pozici dobře zastali a posunuli úspěšně chod veřejného života 
do výsluní pohody, zabezpečenosti a společných snah bez potyček a lhostejnosti. Přejeme jim i sobě 
takovou budoucnost: Budoucnost s otevřenýma očima, štědrýma a ochotnýma rukama a živým citem 
pro věc.  
 
Je to dobrá cesta.                                            V. S. 

Pro ten šťastný třináctý…  
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Ze stolu výboru 
 

Železná ruka Karolíny se stala po čase rukou 
nepřijatelnou.  
Prezident či Starosta Sokola je pozice pro osobu, která 
umí lidi ve výboru sblížit a dokázat s nimi společně a            
ve shodě udělat doboru práci. Nestačí jen Ahoj! – pro 
členy.  
Prezident, který tvrdí, že může v š e c h n o, posouvá 
sám sebe mimo střed dění. Umět být dobrým šéfem 
v kuchyni tedy nestačí pro dobré vedení výboru naší 
organizace.  
Stalo se tedy, že záměrné neotevírání či zavírání dveří, 
neposkytnutí klíčů, nenápomoc při společných 
přípravách akcí a vměšování se do předávanání 
peněžního obnosu v baru, je jen několik nepříjemných 
okamžíků, kterými byla narušena naše činnost.  
Karolína byla požádána o rezignaci z pozice,                         
což nepřijala; rovněž tak nepřijala vyloučení z výboru. 
Má možnost setrvat v členství. Zatím se odvolává.  
Všichni ve výboru doufáme, že to byl první a poslední 
nepokoj a že v tomto třináctém roce si dáme záležet, 
aby šlo vše hladší cestou.  

 

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 9879) 
nebo se s důvěrou obraťte na  

Generální konzulát ČR  
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,  

Telefon: 03 9629 6196 

 

 
Do dalších voleb, které budou až po uplynutí termímu, 
zvolíme si mezi sebou ve výboru z našich řad 
zastupujícího prezidenta, jak to diktují stanovy. 
V příštím čísle Vám dáme vědět o výsledku této akce.  
Na lednové výborové schůzi jsme měli bohatý 
program. Sestavil se pořad jídelníčku, udělali jsme 
výčet akcí do konce května a pro opraváře seznam 
potřebných prací. Okapy již vyčistil Vašek a Jirka. 
Korespondenci s Karolínou vede naše tajemnice 
Martina. Celý výbor se chystá ke zdárné připravě 
Švestkové neděle (17. února) a k bohaté přípravě 
Maškarní zábavy – Fašank (2. března). Přijďte si užít 
české lahůdky i staročeské masopustní zvyky!!  
 

Těší se na Vás výbor Sokola Melbourne.    

 

Z křesla seniorů 
Leden je měsíc klidu a odpočinku. V domě se nevaří, 
lidé si jdou k moři, na kávičku, na dovolenou. Máme 
ale mezi sebou jednoho seniora, který ruce v klín 
neskládá. Bez přestání dojíždí 2x až 3x týdně na 
Olindu, aby tam v restauraci „Cuckoo“ obšťastňoval 
známé i neznámé hosty svou skvělou hudbou. Ano, 
uhodli jste. Je to náš „Edy Zlatý”. 
Nedávno se ve zdraví dožil svých 88 let, i když 
srdíčko dříve zazlobilo a Edy musel před 15 lety 
podstoupit velkou operaci. 
Ale Edy – nezmar – nejenže stále hraje na mnoho 
svých oblíbených nástrojů, ale rovněž vydatně pracuje 
v kuchyni, když manželé Zlatých pro nás vaří. Takže 
jeho pečivo a knedlíky jdou na Váš stůl z jeho rukou. 
Děkujeme Ti, Edo, za Tvou vytrvalost a přejeme Ti 
ještě mnoho zdravých let s hudbou, úsměvem                   
a sklenkou červeného vína. 
 

Živió!!! Ti zpívají všichni přátelé a členové Sokola.     

 

Kurzy češtiny v roce 2013 
 

Nový kurz pro úplné začátečníky 
zahajujeme  

ve středu 6. února od 19 hod. 
 

Pokročilí: každé úterý od 19 hod. 
 

Děti: každou druhou sobotu od 10 hod. 
 

Sokol - 497 Queensberry St, North Melb.  
 

Info: Zuzana Vasitch, tel.: 0413 032 366 
 

Email: zual@optusnet.com.au 
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Snažíme se o to, aby Sokol dál prosperoval, aby se 
krajané mohli dál scházet v příjemném prostředí. 
 

Jakákoliv finanční a materiální pomoc jak členů, tak 
krajanů je rovněž velmi vítána. Pokud můžete věnovat 
pokojové rostliny, obrazy, velkoformátové fotografie, 
bílé ubrusy nebo jiné dekorace, kontaktujte Jiřího 
Chlantu na tel.čísle 0426 677 523. Rádi si vše                    
vyzvedneme. 
 

Děkujeme za Vaši ochotu přispět k zvelebení našeho 
Národního domu. 
 
Rozpis programu Sokola Melbourne                 

na I. Pololetí 

 

Obědy v Sokole 
       

  Úterý   5.2. - Uzené, knedlík, zelí  
 

  Úterý 12.2. - Řízek s bramborovým salátem 
 

  Úterý 19.2. - Hovězí na houbách, knedlík  
 

  Úterý 26.2. - Segedínský guláš, knedlík  
 

    + polévka a zákusek s kávou   
každé úterý od 12:45 hodin,    všichni jsou zváni 

 

Finanční zpráva Sokola 
 

Do naší pokladny přibylo opět několik set dolarů 
z prosincových darů i podniků.  
 

Předkládáme k podrobnému nahlédnutí: 
 

Výtěžek z oběda 27. 11. včetně nápojů  $ 397.50 
Mikulášská zábava s tombolou        875.00 
Výtěžek z oběda 4. 12. s nápoji        470.00 
Mikulášská nadílka a dary rodičů       290.00 
Z obědů rodiny Zlatých za listopad       205.00 
Vánoční oběd a pití           635.00 
Silvestrovská zábava           350.00 
Dary členů                2.600.00 
Celkem k 3. 1. 2013 bylo v bance       $ 7.693.76 
 

Z toho jsou navíc zaplacené účty: 
 

City of Melbourne (díky daru)    $ 2.000.00 
West water            800.00 
Origin Energy            1.436.00 
Tisk Kvartu na 2 měsíce        790.00 
 

Stále ale ještě potřebujeme Vaši všestrannou podporu, 
protože přibývají nové účetní položky.  
Proto Vás snažně prosíme; máme-li si udržet náš Dům, 
přispějte nám laskavě jak jen možno.  
Naše práce, telefony, benzín a někdy i položky za 
potraviny pro obědy – to je vše je dáno darem členy 
výboru.  
Rovněž předem děkujeme za možné poskytnutí 
pokojových rostlin či závěsů na regály knihovny.  
S p o l e č n ý m i   s i l a m i   a   n e z i š t n ě ---  
To je náš cíl letošního roku 2013. 
 

Váš výbor Sokola Melbourne  

Hledáme dobrovolníky 
Milí členové a přátelé Sokola Melbourne, 
 

Velice rádi bychom uvítali Vaši výpomoc v Sokole. 
Jedná se o přípravu, respektive organizováni akcí,             
úklid, pomoc s drobnými opravami a nábor nových 
členů. Staňte se našimi přáteli i na facebooku - "Sokol 
Melbourne". 

Datum Akce 
5. února Zahájení pravidelných úterních obědů 

17. února Švestková neděle 

2. března Maškarní zábava, hraje Studio 4 

22. března Zábava mladých s hudbou 

20. dubna Večírek České školy a CSACS                                              
s Vintage Blue Band 

18. května Veselý májový večer 

1. června Zimní párty 
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Pozvání dětí k účasti  
 
v 41. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy 
Lidice, která je určena pro děti ve věku 4 – 16 let. 
Téma na rok 2013 Tradice a dědictví lidu mojí země 
(tradiční oděv v mé zemi; jaké krásné věci vytvářejí 
řemeslníci v mé zemi; vesničané tančí; venkovská 
svatba; o čem jsou lidové pověsti v mé zemi; lidové 
zvyky, obřady a tradice v průběhu roku). 
 
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (MDVV 
Lidice) byla založena v roce 1967 k uctění památky 
dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných              
německými nacisty, a všech dalších dětí, které                        
zahynuly ve válečných konfliktech. 
 
Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 
výstavou mezinárodní a během své historie se stala 
dobře známou nejen mezi dětmi a učiteli u nás, ale 
doslova v celém světě. V posledních letech do výstavy 
přichází pravidelně více než 25 000 velice kvalitních 
výtvarných děl od dětí nejen z České a Slovenské                
republiky, ale i z dalších 60 - 70 států. 
 
Více podrobností najdete na www.mdvv-lidice.cz 
                              *** 

 
      Hydro skupinka 
 
    Rádi bychom přizvali zájemce                           
o hydroterapii, aby se připojili k naší 

skupince nadšenců (vhodné pro všechny věkové                  
kategorie). Scházíme se každý čtvrtek od 11 hodin                 
v Hoppers Crossing (Wyndham Leisure & Events             
Centre, 80 Derrimut Rd). Začínáme individuálním 
jemným cvičením v bazénu speciálně určenému                              
k hydroterapii, přičemž si také stihneme popovídat, 
dále relaxujeme ve vířivce a v sauně a nakonec si 
společně zajdeme na kafíčko. Více informací možno 
získat na mob. 0481 114 994 nebo tel. 9749 3195.  
 

Cvičení ve vodě patří mezi nejšetrnější způsoby, jak 
udržet své tělo ve formě. Jde o posilování svalů celého 
těla bez zbytečného zatěžování kloubů. Víte, že: 
cvičení ve vodě využívá vztlaku vody, což má vliv na 
odlehčení kloubů a páteře, člověk ponořený po ramena 
do vody ztrácí až 90% své váhy? 

 
 

Pro děti a rodiče 
 
 

Česká škola Melbourne  
 

zve děti od 5 let 
 

na výtvarný workshop na téma 
 

Tradice a dědictví australských domorodců, 
 

který se koná v neděli 10. února  
od 14 do 16 hod. 

 

Účast nutno rezervovat na tel. 0413 032 366, 
 

cena $15 na dítě, zahrnuje materiály. 
 
 

Výtvarný workshop České školy Melbourne  
- červenec 2012 

 

Czech & Slovak Australian Community Services Inc. 
 

A00 544 63N 
 

Tel: 03 9749 3195 
Mob: 0481 114 994 

 

csacs@aapt.net.au 
www.csacs.org.au 

 

P.O.Box 8448 
Tarneit Vic 3029 

 

sociální služby pro českou a slovenskou komunitu 

 

Česká škola Melbourne 
 

2. a 16. února  
2. a 23. března 

 

Zpívání již od 1 roku za účasti rodičů 
 

následuje školní výuka pro děti školního  
a předškoního věku 

 

každou druhou sobotu od 10 hodin 
 

Info: Zuzana Vasitch - tel: 0413 032 366 
Email:  zual@optusnet.com.au 
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 Dětský tábor na Šumavě 
Kdyby mi loni touto dobou někdo řekl, že strávím týden 
na dětském táboře na Šumavě, asi bych se nejspíš 
zarazil. Kdyby k tomu ještě dodal, že to bude v Austrálii 
a jen kousíček od Melbourne, zcela jistě by se ode mne 
dočkal velmi nechápavého výrazu ve tváři. Ostatně, 
když se můj spolužák Zdeněk poprvé zmínil                               
o australské Šumavě, potřeboval jsem pár okamžiků, 
abych si nejdříve uvědomil všechny souvislosti. Česká 
Šumava je pro mě srdeční záležitost, protože jsem tam 
prožil všechny své dětské prázdniny. Šumavský 
Javorník vyvolává u mě vzpomínky na táborové ohně, 
vycházky do hlubokých šumavských hvozdů nebo 
získávání bobříků odvahy při nočních hrách. Šumava - 
to je pro mě dovolená, koupání, sbírání borůvek, malin 
a ostružin nebo pravých hřibů. A hlavně také dokonalý 
odpočinek. 
Byl jsem zvědavý. Ba co víc, byl jsem napnutý,                     
jak vypadá australská sestřička jednoho 
z nejpodivuhodnějších českých pohoří, když jsem byl 
pozván na setkání krajanů v Belgrave. Příjezdová cesta 
lemovaná borovicemi mi vyrazila dech. „Vždyť to je 
jako u nás na Šumavě,“ problesklo mi hlavou a 
nevěřícně jsem se díval kolem sebe, až jsem na chvíli 
dočista zapomněl, že se nacházím na druhém konci 
světa. Když mi bylo nabídnuto podílet se na zajištění 
letního dětského tábora, ani chvíli jsem neváhal. 



6 Vysílání českého rozhlasu každou neděli  
 na SBS 93.1 FM v 21:00 

Tábor odstartoval prvním nedělním odpolednem               
letošního roku. Přivítal děti všech věkových skupin,              
od těch nejmenších až po ty, které záhy překročí práh 
dospělosti. Byl jsem příjemně překvapen, kolik dětí                       
bravurně zvládá oba jazyky, angličtinu i češtinu                 
dohromady. I kdyby tomu tak nebylo, děti mají               
obdivuhodnou schopnost rozumět a chápat i tehdy,                     
kdy jsou dospělí na konci svých schopností. Každý den 
začínal budíčkem a rozcvičkou. Zahanbeně musím 
přiznat, že má rozcvička se pravidelně omezila jen na 
protahování ve spacáku, a proto klobouk dolů před 
všemi dětmi, které ještě často ospalé statečně vyrazily 
protáhnout svá ztuhlá těla do chladného rána.                   
Než začala výuka českého jazyka s táborovou vedoucí 
Vlastou, čekala děti kromě jiných povinností vydatná 
snídaně. 
Jestli jsem na táboře něco miloval, pak to bylo jídlo           
ze zdejší kuchyně. V Austrálii jsem sedmým měsícem, 
a pokud se mi po něčem stýská, tak to je pravé české 
jídlo. Ne že bych si neuměl nějaké připravit, ale mnou 
uvařená krmě zdaleka nedosahuje toho, co jsem mohl 
ochutnat na táboře. To byl balzám na žaludek.                            
A očividně jsem nebyl sám, komu zdejší strava                  
chutnala. Po každém výdeji se v kuchyni tvořily fronty 
těch, kteří chtěli přidat. Zbytky nebyly téměř žádné                 
a tak je jen dobře,  že tabor  neobývá  nějaký  kuchařův                   

pes, protože by zřejmě pošel hlady. 
Nebylo jednoho dne stejného. Bohatý program     
zaměstnával děti natolik, že po večerce zavládl 
táborem pro mě zcela neočekávaný klid. Když si 
vzpomenu, co jsme vyváděli jako děti na táborech                
po večerce my a jak nás museli vedoucí hlídat téměř 
celou noc, tak zde vládla naprostá pohoda. Vycházky, 
koupání a hry se staly ústřední náplní pobytu. O to,        
aby žezlo nad táborem nepřevzala teta „Nuda“,                          
se starala celá řada dospěláků. Tak třeba učitel Zdeněk 
potvrdil, že práce s malými človíčky je jeho životním 
posláním. Děti hltaly každý jeho úhoz do kytarových 
strun s takovým nadšením, až se tajil dech. Zdravotnice 
Markéta zase láskyplně ošetřila každou bolístku; to aby 
slziček na dětských tvářích nebylo. Tábor vyvrcholil 
karnevalem, kde se děti předvedly v úžasných 
a nápaditých kostýmech. Karnevalovému kouzlu       
nakonec propadli i někteří dospělí a dětem tak připravili 
nevšední zážitek. 
Je na místě poděkovat každému, kdo se na zajištění 
tábora podílel. Má úcta patří všem vedoucím, kteří   
přispěli ke zdárnému a bezproblémovému průběhu celé 
akce; a v neposlední řadě také hlavní vedoucí Vlastě. 
Speciální poklonu však posílám do kuchyně: „Holky, 
byly jste skvělé a vaše jídlo ještě lepší!“ 

                            Tony 

 
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  
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nastartovala letos nejen během českého tábora           
se silnou výukou a čtením v našem jazyce, ale také 
jsme již měli první setkání školních dětí v parku 
Cheltenham v sobotu dopoledne dne 19. ledna. 
 
Zúčastnili se ho sourozenci Anthony a Georgie a celá 
rodina Palových s žáčkem Dany. Poprvé se rovněž 
přišli podívat Petra se syny Max a Will. A protože se jim 
mezi námi líbilo, chtějí docházet pravidelně. 
Nepřehlédněte proto výpis našich setkání. Scházíme 
se v hale kostela St. Mathew (roh Park Road a Nepean 
Hwy) Cheltenham. Vždy od 2 do 3.30 pm.  

 

 
 
 

 

V tyto dny: 
9. únor 
16. únor 
23. únor 
30. březen 
 
V sobotu 9. března se sejdeme místo školy                  
na Šumavě, kde bude od 12 hodin v poledne malé 
uklízení v šumavské hale, od 3 pm hra pro děti a od      
5 pm táborák s klobásou. Přineste také s sebou Vaše 
táborové obrázky, abyste je mohli ukázat kamarádům. 
 
Veškeré informace o naší škole v  Bayside – 
Cheltenham Vám podá Vlasta, jako řídící učitelka. 
Volejte tel. číslo: 9551 0279 nebo mobilní telefon:     
0408 088 167. Těšíme se na Vaši účast. 

 

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 

☺☺☺ Škola ☺ Školka ☺ Školička ☺☺☺ 



ZMĚNA !!!                                                            
Koncert se bude konat   23.2.2013 7:30 pm                                                

v Národním domě, 497 Queensberry St, Nth Melb. 
Tickets: Eva Jančík 0413 499 321 

          

     

    Pavel Steidl  

V Melbourne zahraje český 
kytarový virtuos Pavel Steidl 
(narozen v Rakovníku, v r. 
1961) spolu s proslulou           
australskou kytaristkou Karin 

Schaupp. V jejich repertoáru uslyšíte díla Mertze, Sora, 
Paganniniho, Giulianiho, Janáčka a Gnattaliho.  
Vstupenky na koncert na úterý 26. února (19 hod.) nebo 
na sobotu 2. března (20 hod.), které se konají                   
v Melbourne Recital Centre, Southbank, možno objednat 
telefonicky 1800 688 482 nebo musicaviva.com.au 

 

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 

 

Večírek s hudbou,                                       
tancem a tradiční    

českou večeří 

  v sobotu                  
20.4.2013 

od 7.00pm 

  Info a rezervace na  
 tel. 0481 114 994   
 nebo 0413 032 366 

 V
in
ta

ge
 B

lu
e 

Ba
nd

 



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

 
 
 
 
   
 
 

 
 

 
Když se řekne – GRACE 

 
Letošní rok byl nazván – Year of Grace. – Jen nevýstižně 
se dá přeložit jako Rok milosti nebo vděčnosti, či uznání, 
za vše co život dává.  
 

Ano, při všech problémech nám život nadělil možnost být 
zde, užít si dary této země a rovněž i lidskou vzájemnou 
pospolitost. Je toho dost, za co můžeme být vděčni, jen 
se rozhlédnout kolem.  
 

Proto se také mnoho mladých lidí z naší republiky snaží 
dostat povolení, zůstat zde natrvalo. I tím nám otevírají 
oči, že zde vidí krásy a cenu života, které my, usedlejší, 
už bereme jako šedou samozřejmost. Je to vlastně jejich 
dárek.  
 

A tak je pěkné vypomoci jim, především angličtinou, tak 
jak nám před lety pomáhali zdejší usedlíci. 
 

I to je naplnění slova Grace. 

 

 

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 

 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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= 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  



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 

 Sobota 
2. února 

Česká škola Melbourne  
Informace Zuzana mob. 0413 032 366                                   Cena  $5  10:00 

 Sobota 
16. února 

Česká škola Melbourne  
Informace Zuzana mob. 0413 032 366                                   Cena  $5  10:00 

 Neděle 
17. února 

Švestková neděle 
Rezervace tel. 9551 0279  nebo mob. 0411 143 980             Cena $20 12:00 

 Sobota 
23. února 

Olympic  
Rezervace tel. 0413 499  321                                                  Cena $40 19:30 

 

 

PROGRAM NA ÚNOR 2013 

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

 
Na Šumavě v neděli 31. března 2013 

Po malé pobožnosti v 11 am 
Bohatý výběr českých jídel 

Hudba k tanci od 3 pm 
Hraje pravděpodobně Studio 4 

Přijďte si užít velikonoční náladu a dobrou pohodu! 
 

Srdečně Vás zve vedení Šumavy. 
 

 
Maškarní zábava Fašank 

 
V Sokole v sobotu 2. března 2013 

K tanci hraje Studio 4 
K večeři obložená mísa, káva a zákusek 
Vstup $30, s maskou či škraboškou $25,  

bez večeře $15 
Večeře za $10, káva a zákusek $5 

Rezervace na tel. čísle 9551 0279 nutná 
Volejte nejpozději do 28. února 2013! 

 


