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Miloš Zeman  
M i l o š  Z e m a n                                          
(* 28. září 1944 Kolín)                            
je český politik, ekonom a třetí 
prezident České republiky.  
Úřadu se ujal složením slibu 
dne 8. března 2013. 
Jako prezident by rád podpořil 
výstavbu kanálu Dunaj-Odra-
Labe. Souhlasí s prolomením 
t ě ž e b n í c h  l i m i t ů 
h n ě d o u h e l n ý c h  d o l ů                                 
v severních Čechách a s tím 
spojeným bouráním obcí.                            
Je odpůrcem solárních                           
a větrných elektráren a práva 
veřejn os ti  n a účas t                                  
ve správních řízeních s vlivem 
na životní prostředí považuje 
za příliš velká. 

Mezi jeho další názory a postoje patří podpora přímé demokracie v podobě většího uplatnění 
referend, zavedení určité podoby sociálního státu, kdy podporuje zvláští státní sociální podporu pro 
děti a důchodce, nebo progresivní daň z příjmů. Chce se zasadit o zavedení povinného prokázání 
nabytí majetku včetně případné konfiskace nelegálně získaného majetku. Také je pro zrovnoprávnění 
homosexuálních párů s možností adopce dětí. Je proti trestu smrti, ale podporuje nucené práce. 
Současně je proti legalizaci měkkých i tvrdých drog na jiné než lékařské účely. Dále podporuje 
jadernou energetiku a dostavbu elektrárny Temelín. Jako prezident je proti udělování milostí                         
a amnestie. Je zastáncem Evropské unie, avšak je tzv. eurofederalistou, vystupuje tedy proti 
extrémnímu centralismu v EU. Byl pro přijetí Lisabonské smlouvy. K otázce přijetí Eura je otevřený, 
ale reálnou šanci na zavedení Eura v Česku vidí až po roce 2017. 
V oblasti vnitřní politiky je Zeman v současné době pro již zavedené zvýšení základní sazby DPH,                    
ale zároveň proto, aby byla opět snížena tzv. "snížená sazba" na základní potraviny a léky. Také je 
proti zavedení školného na veřejných vysokých školách, ale podpořil by zavedení pokut pro 
neúspěšné studenty. 
Negativně se vyjadřuje o islámu, který označil za anticivilizaci financovanou z prodeje ropy a drog. 
Odmítá rozlišovat mezi umírněnými a radikálními muslimy a nesouhlasí se stavbou mešit na území 
České republiky.                                  *** 
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Ze stolu výboru 

 
V měsíci březnu nebylo sice tolik aktivit jako v únoru, 
kdy se naše budova naplnila až po okraj skoro každý 
víkend, ale užili jsme si potěšující hudbu Studia 4 na 
našem Maškarním bále. Úterní obědy byly navštíveny 
trochu méně vzhledem k teplému počasí. Ale přesto, i 
v tom největším horku 37°C se přišli lidé do Sokola 
ochladit a užít si paprikáš a koprovku.  
Dík patří nejen našim pravidelným kuchařům, ale také 
Aleně Špirochové, která pomohla 12.března. Doufáme, 
že nám přijde pomoci častěji. 

Úřední zpráva 
Výbor Sokola vzal na vědomí nové vládní návrhy změn 
pro vedení dobrovolných organizací, které vyšly 
v listopadu 2012. Jelikož není povinné změny provádět, 
jsme za jedno, že naše dosavadní stanovy jsou 
vyhovující, tj. k vedení Sokola je uznán dostačující 
počet sedmi členů, z toho tři bez funkce. V našem 
případě: 

 

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 

 

Václav Šindler 
Věra Zlatá 
Jiří Chlanta 
a čtyři členové jako nositelé funkcí: 
Vlasta Šustek – pokladní 
Martina Červenková – jednatelka 
Michal Růžička – je v přítomnosti navržen a schválen 
jako dočasný president klubu. Jeho místo 
místopresidenta se tím uvolňuje. 
 

Z původního usnesení o konání mimořádné valné 
hromady (EGM), která měla proběhnout v dubnu t.r., 
se po zralé úvaze ustoupilo, a toto rozhodnutí je 
odročeno. Přesto, že se celý výbor velmi snaží, 
hledáme z Vašich řad pomoc pro sokolské účetnictví 
a vaření.  
Hlaste se prosím Věře Z. mob.: 0411 143 980, nebo 
Martině Č.: 0405 331 646. 
 

U vaření se jedná o výpomoc 1 až 2 krát za měsíc ve 
své režii (tj. s nákupem potravin, uvařením, upečením, 
úklidem prostoru jídelny, kuchyně a příslušenství.) 
Pro Sokol je příjem částka $ 5 za osobu. 
 

V účetnictví jde o zhotovení měsíčních výkazů příjmu 
a vydání pro výborovou schůzi a čtvrtletní BAS. 
Výroční účetnictví je zvlášť. 
 

Zprávu za výbor Sokola připravila  
V. Šustek 

 

Finanční zpráva za březen (do 19.3.) 2013  
 

Celkem uloženo $ 2,919,- 
V účtech zaplaceno $ 3,014.91 
Dary na Sokol celkem $ 245,- 
Děkujeme p. V. Hanningerovi , p. Láďovi,                                
p. S. Menšíkovi, panu J. Svengerovi                                          
a S. & J. Zemanovým. 
                                                              V.Š. 

 

Kurzy češtiny v roce 2013 
 
 

Začátečníci: každou středu 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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Osobní úvaha o budoucnosti naší  
české menšiny 

 

V poslední době se obzvláště aktivně projevuje 
Vodafest. Tato velká skupina mladých a ochotných lidí 
se stará o mnoho aktivit a setkání a to nejen na 
festivalu, ale také průběžně během roku na Šumavě  
a dělá dobrou práci. 
 

Vedle toho náš tradiční starodávný a trochu obnovený 
Sokol zápolí za účasti několika ochotných dobrovolníků 
ve výboru s enormním nákladem povinností vůči 
členům, nemovitosti a slíbeným či zavedeným akcím. 
 

Členů v Sokole nepřibývá. Jen ti, co ho opravdu milují 
nebo si silně zvykli docházet, se pravidelně objevují 
v úterý na obědě. Prostředí je pěkné a jídlo dobré. 
Občas je doplní host, student nebo krajan na návštěvě. 
Ve čtvrtek se schází už jen necelých deset parťáků ke 
kafi a kartám.  
 

Ano, je tu ještě sobotní škola – naše budoucnost. Ale 
rodiče dětí jsou ještě v období velkého vytížení. Pak tu 
máme  měsíčně zábavu, a sál se také občas pronajímá 
– a to je všechno. 
 

Takové místo a prostor v North Melbourne je ovšem 
zlatá hřivna – jen ji dobře využít! Má na to Sokol dosti 
síly z řad členů, nebo by stálo za uváženou najít si 
hosta či partnera pro společnou náplň, účast a 
aktivnější provoz? 
 

Bude to Vodafest nebo jiná komunita? Chcete se 
k tomu vyjádřit? Dopisy můžete poslat na email: 
sokol@aapt.net.au 
                                                                    V. Šustková 

Masopustní rej 
 

Únor a březen bývá ve znamení maškarád, masopustů, 
taškařic a fašanků. A tak se výbor rozhodl poveselit 
členy i sebe zábavou v maskách. A kupodivu! 
 

Většině se ten nápad líbil, a tak nám přišli kovbojové, 
panenky i čarodějnice, zlatohlávkové a zjevy všeho 
druhu. Rejdili sami nebo i s tygrem (na vítěze čekala 
flaška rumu) a užívali si naši oblíbenou hudbu Studia 4. 
Maskou k nepoznání byla naše členka paní Irenka 
Pavlásková. Holčičku s copánky hrála celý večer 
skvěle.  
 

Hosté si rovněž pochutnávali na domácím uzeném 
s bramborovým salátem a závinu. Pivo a víno teklo 
proudem z baru, kde se otáčela Věra Z. a Jirka Ch. 
 

Celkový čistý zisk z této akce po zaplacení potravin, 
lihovin a hudby byl: $ 719. 
 

Děkujeme všem činitelům a pomoci, ale i návštěvníkům 
a budeme se na vás těšit na populárním disco pod 
vedením Imre Szabo – v sobotu 20. Dubna 
(podrobnosti ve větším oznámení) 
                                                                 Výbor Sokola 

 

Změny vysílání Rádia SBS 
 

České vysílání Rádia SBS přechází od 29. dubna 2013 
na digitální frekvenci. Místo původních dvou hodin 

týdně, bude vysílat jednou týdně a to každý čtvrtek              
od 17:00 do 18:00 hod. První digitální vysílání                      
se uskuteční ve čtvrtek 2. května v 17:00 hod.                     

Kromě digitálního rozhlasového přijímače (DAB+) 
(SBS Radio 3) se může české vysílání poslouchat v TV 
(SBS Radio 3), na internetu (sbs.com.au/Czech) nebo 

mobilních aplikacích po stažení SBS aplikace.  
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Tolik to těm našim “perličkám“ slušelo (jak říká 
barvitou češtinou moje kamarádka Irina z Ruska, 
Češka páté generace)..... bylo by těch perliček dost na 
celý náhrdelník. Radost z nich mám ze všech, podělit 
se však o jejich třpyt musím s dalšími učitelkami, 
Petrou a Renatou a maminkami, které se na jejich 
výkonech, hodné uroněné slzy, podílely. 
 

Potěšily mě nejen děti na pódiu z České školy 
Melbourne, ale i Slovenské dětské besedy a zájem 
dalších rodičů o školu. Účast byla skvělá a většinu 
neodradil ani odpolední děšť. Nikdo si nechtěl nechat 
ujít nic z bohatého programu a ani z lákavých cen 
v tombole. Velikonoční výtvarné aktivity pod vedením 
Lucie Jones byly velmi populární. Nakonec stejně asi 
vyhrály koláče a klobásy. Také jste se zastavili                       
u ochutnávky sýrů a kefíru? Výborná kombinace 
s pivkem. Nebo Vás lákalo si vyzkoušet výrobu 
keramiky či stánek s českými hračkami? Spousta 
lákadel a dobrot, takže se dá říct, že  jsme  si  Vodafest  

 
 

Pro děti a rodiče 

 
      Co Čech, to muzikant. 

Co dítě, to perlička.... 

Živé a radostné vystoupení dětí z České školy 
Melbourne navodilo nejen atmosféru českého jara, ale   
i ten správný začátek letošního Vodafestu. Dívkám to 
slušelo v červených sukních a mašlích a klukům                    
ve vyšívaných košilích a čapkách. Kdo tam byl, nemohl 
je minout. Bubeníček svolal děti ven a veselé frkačky               
a píšťalky nám oznámily, že zlatá brána Vodafestu je 
již otevřená. Vlašťovičky zvěstovaly příchod jara 
s petrklíčem v zobáčku a děti, naše sluníčka, sypaly na 
zem plno zlatých jarních dukátů. Za doprovodu 
hudebních nástrojů, včetně hry na zobcovou flétnu, děti 
zpívaly a tančily. Malá tříletá husopaska Klárka se 
točila sama a ty větší, šestileté husopasky, natřásaly 
své sukénky za pomoci malých chasníků a to od 
tříletého Daníka a Ríši až po desetiletého Bena.  
 

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 
 

          13. a 27. dubna 
 

 

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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vychutnávali ještě druhý den doma  - vynikající český 
koláč, slovenské sušenky a chléb. Doufám, že Vaší 
pozornosti neunikl stánek propagující český                           
a slovenský filmový festival CaSFFA, který bude 
probíhat v Melbourne ve dnech 5. – 9. června 2013, 
www.casffa.com.au. 

Bylo co poslouchat a na co se dívat, co ochutnávat                 
a vychutnávat. Teď už zbývá jen poděkovat 
organizátorům za báječný den, který spojuje naše 
české a slovenské krajany a dává možnost také 
ostatním nechat okusit z našich tradic české                          
a slovenské kultury. 

Za Českou školu Melbourne děkuje Zuzana Vasitch 

 
Chcete si také s dětmi přijít zazpívat? Přidejte se k nám 
prázdninovou sobotu 13.dubna a nebo 27.dubna 
v Národním domě.  
Více informací Vám ráda poskytne ředitelka školy 
Zuzana Vasitch na tel.čísle 0413 032 366. 

 

 
 
 

The Czech and Slovak Film Festival                             
of Australia  

srdečně zve velké i malé                                                    
na slavnostní zahájení  
výstavy Jiřího Trnky -  

 
 

"Jiří Trnka: Serving Imagination",  
 
 

která bude představovat 21 uměleckých děl 
legendárního ilustrátora a animátora. 

 
 

V sobotu 18. května  
od 14.00 do 16.00 hodin  

v Galerii Domov,  
511 Queensberry St, Nth Melbourne. 

 
 

Vstup zdarma, nápoje a občerstvení pro dospělé 
a děti. 

 
 

Zároveň proběhne zahájení programu  
1. Český a slovenský filmový festival v Austrálii 
(Czech and Slovak Film Festival of Australia),  

poprvé v Melbourne tento rok od 5. do 9. června. 
 
 
 

Výstava je organizována s podporou  
Konzulátu ČR v Sydney. 
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VODAFEST 2013                                  
CZECH AND SLOVAK FESTIVAL  

 
Milí krajania, priatelia VodaFestu, 
 
Tretí ročník VodaFestu – českého a slovenského 
festivalu je úspešne za nami. Dňa 16. marca sa stretla 
česká a slovenská komunita na oslavu našich kultúr 
a tradícií.  
 
Festival začal za príjemného slnečného počasia 
a zahájili ho vystúpenia detí z Českej školy 
v Melbourne a Slovenskej detskej besedy. Následne 
nás privítali na festivale veľvyslanci Slovenskej 
a Českej republiky v Austrálii, Dr. Eva Ponomarenková 
a Dr. Hynek Kmoníček. Zástupca pirmátora mesta 
Banuyule Cr Craig Langdon tiež pridal pár milých slov 
a potom už bol festival v plnom prúde.   

VodaFest 2013 sa konal v priestoroch rakuskeho klubu 

 

Folklórne vystúpenie rodiny Rauzovej si prišli vypočiť 
i miestni obyvatelia a priatelia z rakúskeho klubu. Ľudia 
si pochutnávali na domácej kapustnici či guláši 
a zapíjaliich  českým zlatým mokom. Na svoje si prišli 
i mlsné jazyky pri výbere koláčov od Bohemia Cakes, 
The Sweet Guys a Sindler Continental Cakes.  
 
Deti si užívali skákanie v nafukovacom hrade a pestré 
detské aktivity, a na pódiu sa práve chystala škola 
tanca, keď zrazu kde sa vzal, tu sa vzal, prišiel dážď. 
Kto pozná Melbourne, vie, že keď prší, tak len málo 
a krátko a vačšinou sa rýchlo vyčasí. No VodaFest bez 
vody by asi nebol VodaFest a tak pršalo poriadne a po 
celý zvyšok dňa.  
 
Marcy Taylor, nováčikovia Briar Wolfe, či slovenská 
návštevníčka Marika Danihilíková odohrali svoj 
program za dažďa. Vrtkavé počasiefestivalu neprialo 
a organizátori sa rozhodli premiestniť program do 
vnútorných priestorov rakúskeho klubu. 
 
Tam, v suchu, sme privítali slovenský folklórny súbor 
Liptár, ktorý rozkrútil celú sálu. Následne nás zahrial         
na srdci i na duši hlas českej rodáčky Vendulky, ktorá 
úspešne účinkovala v austrálskej populárnej súťaži                
X-Factor 2012. Finále patrilo špeciálnemym hosťom 
festivalu, poľskému folklórnemu súboru Polonez, ktorý  

velka vdaka patri vsetkym dobrovolnikom 

 
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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predviedol výborné tanečné choreografie v pestrých 
krojoch.  
 
Program zakončila tradičná tombola. Celodenná 
výstava krojov, výšiviek, obrazov a veľkonočného 
umenia sa tešila veľkej priazni návštevníkov 
i v daždivom počasí. Titul o najlepšiu bábovku našiel 
nového majiteľa a výherca fotografickej súťaže obdržal 
cenu od sponzora Hendry Pianos.  
 
Veríme, že všetci účastníci si užili deň oslavujúci české 
a slovenské tradície, i keď za dažďa. Festival by sa 
nemohol konať za podpory partnerov: Reštaurácia 
Heart of Europe, Hendry Pianos, Ambasáda Slovenskej 
Republiky v Canberre, Ambasáda Slovenskej 
Republiky v Canberre,  Konzulát Českej Republiky 
v Sydney, Baťa Australia, Pramskins, Mind Games, 
Bohemia Cakes, The Sweet Guys, Sindler Continental  

vdaka patri vsetkym ucinkujucim ktori spestrili VodaFest 2013 

 

Cakes, Škoda Preston, Bohemia Crystal, Sweety 
Imports a Officeworks Epping. Osobitá vďaka patrí 
Ministerstvu zahraničných vecí Českej Republiky 
a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré 
poskytly festivalu finančné dotácie.  
 
Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom bez ktorých 
by sa festival nikdy neuskutočnil. Títo nielen pracovali 
po počas dažďa, ale svojím úsmevom spríjemňovali 
chvíle všetkým návštevníkom. Organizačný výbor 
VodaFestu ďakuje všetkým čo priložili ruku k dielu 
a teší sa na budúce stretnutie na VodaFeste 2014.  
 
Ak máte záujem podporiť rozvoj festivalu môžete si 
zakúpiť tričko so symbolom VodaFest kvapky na našej 
webove stránke www.vodafest.org 
 
Katarína Tomka 

vystava krojov, vysiviek, obrazov a velkonocneho umenia 

 

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 

 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 



 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Než jsem se dostala ke stánku s dalšími nadšenými 
melbournskými organizátory tentokrát Českého a 
slovenského filmového festivalu, jenž také konzulát 
podporuje, začalo pršet. Lence a Kataríně říkám, že by 
možná měly uvažovat o změně festivalového jména.  
    

 

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 

Vodafest 2013 
 
Při své první služební cestě do Melbourne v dubnu roku 
2012 jsem se osobně potkala s tehdejší prezidentkou 
Vodafestu Lenkou Allen. S Lenkou jsme se pobavily o 
uplynulém festivalu, který proběhl na Šumavě, o tom, 
jak další ročníky by bylo dobré přesunout blíže městu a 
více otevřít Australanům nebo jak nalézt více sponzorů. 
Probraly jsme i další možnosti podpory ze strany 
konzulátu a Ministerstva zahraničních věcí. Vodafest za 
pár měsíců poté úspěšně zažádal o finanční příspěvek 
MZV na ročník 2013 a z konzulátu jsme  tradičně poslali 
materiály na propagaci ČR a ceny do tomboly.  
 
16. března jsem se ze Sydney přiletěla podívat na 
výsledek dlouhodobých příprav obětavého a 
dynamického týmu organizátorů v čele s novou 
prezidentkou Katarínou Tomkou. Na premiérové účasti 
jsem se domluvila i s panem generálním honorárním 
konzulem v Melbourne Milanem Kantorem. Z Canberry 
už dorazil pan velvyslanec Kmoníček a paní 
velvyslankyně Ponomarenková, jenž se ujali oficiálního 
otevření. Odpoledne začalo krásně slunečně 
vystoupením dětí z České školy, trávník rakouského 
klubu se pomalu zaplňoval účastníky všech generací. 
S panem Kantorem, který se hned na začátku zastavil u 
stánku s krtečkovými hračkami, aby koupil dárek svým 
malým vnukům, jsme ochutnali výbornou kapustnicu i 
guláš a zapili je tradičně českým pivem.  



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

   

 
Ochutnala jsem i pár sladkostí, z bohaté nabídky jsem 
si vybrala chodský koláč a trdelník a neměly chybu.                 
I přes nepřízeň počasí se v zábavě a kulturním 
programu pokračovalo v sále rakouského klubu.  
 
Odpoledne uteklo jako voda, při loučení děkuju hlavním 
organizátorkám za pozvání a za úspěšnou akci. 
Všechno úsilí se vyplatilo. Festival jako místo setkání, 
zábavy a připomenutí si tradic, kultury a gastronomie 
se povedl. V Sydney žádný takový festival „zatím“ není 
a dostávám dotazy proč.  
 
Vodafestu přeju stále stejnou energii a nadšení                   
do dalších ročníků.  
Na shledanou u Vás v  Melbourne na 1.Českém                      
a slovenském filmovém festivalu v červnu se těší        
Šárka Ponroy Vamberová,  
zástupkyně konzula na Konzulátu ČR v Sydney 
 
 

 
 

 

 

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 

 
        Česká škola Bayside 
 
          Cheltenham – v dubnu 2013: 
        Sobota 6.dubna   od 2 do 3:30pm 
        Sobota 20.dubna  od 2 do 3:30pm 
   Roh Park Rd a Nepean Hwy v hale kostela 
          Vyučuje  Vlasta Šustková 
           Asistuje  Dáša Palová 
 

    V sobotu 4.května uspořádáme JEN pro rodiče  
první pracovní setkání s námětem 

„Jak začít s českým čtením pro žáčky i dospělé  
se znalostí angličtiny.“ 

V hale kostela Cheltenham roh Park Rd a Nepean Hwy 
od 2:30 do 3:30 pm. 

Vstup dobrovolný, rezervace nutná.  
Volejte V. Šustkovou 0408 088 167. 

Druhé setkání s pokračováním bude 1.června                               
od 2:30 do 3:30 na stejném místě. 
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené 

k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě 

DUBEN 2013 
 

Duben se sklání k podzimu 
netěšíme se na zimu. 

 

Ten, který může, jí ujede – 
do letních Čech si zajede. 

 

Zbytek tu přečká v sychravu, 
deštích, chladnu a mlze – 

 

Při vzpomínce na Český máj 
neubráníš se slze… 

 

Tak jen se přijďte potěšit 
a dát si dobré jídlo! 

 

Kam? No přece do Sokola! 
Ještě si nezlomil křídlo… 

 

Už sice nelétá na bradlech 
ani nekrotí kozu, 

ale bude rád, když připochoduješ 
a čerstva vykročíš z vozu. 

 

Tak jen v tom dubnu Tužme se! 
Jak nám to říkali z mlada 
a pohromadě držme se 
tak, jak to Sokol žádá.                            

                VTK 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Program zábav Studia 4 a Mladých 
do konce roku 2013 

Sobota 20.dubna  Disco s Imre Szabo 
 

Sobota 18.května  Májová zábava se Studio 4 
 

Sobota 1.června  Zábava Mladých 
 

Neděle 18.srpna  Vepřové hody 
 

Sobota 7.září   Zábava Mladých 
 

Sobota 19.října  Dostihová zábava Studio 4 
 

Sobota 7.prosince Vánoční zábava Studio 4 
 

Neděle 20.prosince Vánoční oběd 

 

Podpořte nás i na Facebooku a staňte se 
přáteli Sokola Melbourne. Můžete zde 

sledovat program našich akcí, stejě jako 
zprávy a fotky z akcí minulých.  

Děkujeme 

   
 Skutečný táborák s klobásami 
 

                        si zopakujeme  
 

           v sobotu 13.dubna  
                 na Šumavě 
po dětských soutěžích z pohádkového lesa – 3pm. 
 

          Všichni vítáni!      Oheň 5 pm. 
 

        Doneste kytaru a dobrou náladu   
   

       Vstupné: dospělí  $4, děti zdarma 
 

 Adresa: Locks Way, Belgrave South,  Melway 84 J5   



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 
20. dubna 

Disco s Imre Szabo   
Rezervace na tel. 0412 036 948                                             Cena  $10 19:00 

 

 

PROGRAM NA DUBEN 2013 

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

 
 

Obědy v Sokole 
 

             Úterý   9.4. - Telecí pečeně s nádivkou, pečený brambor a francouzský salát 
 

        Úterý 16.4. - Plněné papriky 
 

        Úterý 23.4. - Vepřo-knedlo-zelo  
 

        Úterý 30.4. - Vepřový řízek s bramborovým salátem  
   
              + polévka a zákusek s kávou   
 

                každé úterý od 12:45 hodin,    všichni jsou zváni 
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