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Svatý Mikuláš
Svatý Mikuláš z Myry (cca nar. 280/286 Patara –
6. prosince 345/352 Myra) byl biskup v Myře v Lykii.
Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi,
proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry
před pohanstvím a zachránce nespravedlivě
obviněných. Pro množství zázraků, které se udály na jeho
přímluvu, je také někdy zván Mikuláš Divotvůrce. Jde
o jednoho z nejuctívanějších svatých v celém křesťanství,
ve východních církvích je druhým nejuctívanějším
svatým vůbec (po Panně Marii). Je uctíván jako patron
námořníků, obchoníků, lukostřelců, dětí, lékárníků,
studentů a vězňů. V západní liturgické tradici jeho svátek
připadá na 6. prosinec a oslava tohoto svátku je spojena
s rozdáváním dárků dětem (obvykle v předvečer
5. prosince). Byl inspirací pro vytvoření mýtické
postavy Santa Clause, která de facto vznikla
zkomolením jeho jména, dodáním dalších atributů.
Jako všichni světci z jeho doby nebyl sv. Mikuláš z Myry
nikdy oficiálně prohlášen svatým, jeho uctívání se prostě
stalo součástí víry širokých vrstev a zvolna se šířila.
Postupně se jeho kult šířil i do dalších slovanských zemí
a od 10. století do Evropy, zvláště Německa, Francie
a Anglie. Za svatého ho uznávají všechny křesťanské
církve, které úctu ke svatým praktikují, u pravoslavných jde o nejuctívanějšího světce (pominemeli Pannu Marii), velmi oblíben je též v Nizozemí, Německu a USA. V celé Evropě nacházíme často
cykly se scénami z Mikulášova života – např. v německé Kostnici z 15. století nebo v kostele Panny
Marie v Gdaňsku. Po světě jsou rozesety desetitisíce kostelů zasvěcených svatému Mikuláši, mimo
jiné např. Basilica di San Nicola v Bari, kde jsou uchovávány jeho ostatky, ze kterých už po několik
staletí vytéká tekutina - myro. V Česku je to například katedrála svatého Mikuláše v Českých
Budějovicích, v Praze stojí kostel na Staroměstském náměstí, na Malé Straně a barokní ve Vršovicích.
Tradice spojené s Mikulášovou osobou jsou velmi pestré a krajově i národnostně se liší. V Česku a na
Slovensku je v dnešní době při mikulášské nadílce Mikuláš představován v biskupském oděvu
s dlouhým bílým vousem a je doprovázen anděly a čerty. Tato skupinka obchází v noci z 5. na 6.
prosince. Andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické „trestání“ a „strašení“
zlobivých dětí. Ve všech dobách v této tradici však šlo především více o zážitek než o dary.

Čtěte na straně:
2 ......... Ze stolu výboru

6 .......... Šumava

3 ......... Z dění v ND

8 .......... Když si dovolíme dovolenou

4 ......... Pro děti a rodiče

11 ......... Program

Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

2

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Nový výbor SMI
Na valné hromadě, která se konala v neděli 3. listopadu 2013 byl zvolen
nový výbor SMI na rok 2013 - 2014 v následujícím složení:
tel.

email

Starostka

Věra Zlatý

0411 143 980

Místostarosta

Michael Růžička

0410 120 999

Jednatelka

Sharyn Stevens

0418 356 666

sharyn.stevens@fco.gov.uk

Pokladní

Vlasta Šustek

9551 0279 / 0408 088 167

susvlas@hotmail.com

Člen výboru

Jiří Chlanta

jirichlanta@gmail.com

Členka výboru

Jitka Penák

judith@blackrose.com.au

Člen výboru

Václav Šindler

broadbasepm@hotmail.com

vera.zlaty@gmail.com

Novým členům výboru gratulujeme ke zvolení, přejeme jim hodně energie a vytrvalosti a aby je práce ve výboru
těšila. Děkujeme celému loňskému výboru za vykonanou práci. Loučíme se s Martinou Červenkovou, která se za
několik týdnů vrací do České republiky. Děkujeme Martině za její obětavou práci, za pravidelnou pomoc v kuchyni
a s akcemi Sokola a hlavně pak za administrativní činnost, kterou plnila ve funkci sektretářky v posledním
finančním roce. Poděkování patří také Michaelu Růžičkovi, který od března vykonával funkci starosty a rovněž
přiložil ruku k dílu při údržbě Národního domu a při úterních obědech.

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, Sharyn Stevens, Vlasta Šustková,
Věra Zlatý, Michael Růžička a Martina Červenková

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

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
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Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

Do školy – František Hrubín
Honem, honem do školy,
celá třída už vás hledá,
uteče vám abeceda,
hoňte ji pak po poli,
v potoku i nad potokem,
nechytíš ji ani skokem!
Že nevíte, kde hledat potok v Melbourne?
S abecedou Vám pomůžeme v České škole
Melbourne při sobotním zpívání, vyučování a
tematických workshopech v North Melbourne. Rádi
bychom Vás také upozornili na dvě nadcházející
předvánoční akce, vhodné pro celou rodinu.
V sobotu 23.listopadu se koná celodenní akce na
melbournské Šumavě, v Belgrave (inzerce na další
straně). Dopoledne proběhne slavnostní otevření
dětského hřiště, organizované Vodafestem. Po
občerstvení se můžete těšit na loutkové divadélko
Perníková chaloupka (přestavení se hraje v češtině
a slovenštině) a následně si děti budou moci ozdobit
perníčky, vyrobit vánoční ozdoby a dozvědět se něco
více o vánočních tradicích (v angličtině), připravené
amatérským divadlem KUK ve spolupráci s Českou
školou Melbourne. A na závěr vždy populární táborák,
na který Vás zve Rodičovské sdružení České školy
Bayside.

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

V neděli 1.prosince Vás Česká škola Melbourne
a Sokol Melbourne srdečně zvou na dětskou
Mikulášskou (inzerce na zadní straně Kvartu).
My všichni, a obzvláště Mikuláš, se těšíme na
individuální vystoupení dětí. Nacvičte doma s dětmi
nějakou českou básničku nebo písničku, hra na
hudební nástroj by byla také milým zpestřením.
Z dění České školy Melbourne
Ani o školních jarních prázdninách se v České
škole Melbourne nezahálelo. Program Zpívání i
školní výuka pokračovali bez přerušení a ještě jsme
stihli výtvarný workshop a rej masek na karnevalu.
Nedělní karneval byl perfektním zahájením školních
prázdnin, uskutečnil se v Národním domě ve spolupráci
se slovenskou školou – Slovenskou dětskou besedou.
Sešla se spousta originálních masek, slečna Pop corn,
pan Stín, Malá čarodejnice, pan Chobotnice, vzpěrač,
dýně, ale nechyběli ani princezny, šašek, beruška
a strašidýlko. Všichni si užili odpoledne plné her,
soutěží a tance s bohatým občerstvením a tombolou.
Děkujeme všem, kteří přispěli nějakou dobrotou na
společný stůl a svou účastní podpořili prima atmosféru.
V neposlední řadě děkujeme všem organizátorům a
pomocníkům.
Zuzana Vasitch, tel.: 0413 032 366
zual@optusnet.com.au

Dětská knihovna České školy Melbourne
je otevřena i pro veřejnost
vždy v době konání sobotní a nedělní výuky
v Národním domě – 497 Queensberry St, Nth Melb.
Možno si vypůjčit: dětské knihy, časopisy, učebnice,
DVD, CD a literaturu pro rodiče.
Info: Zuzana Vasitch
tel.: 0413 032 366
e-mail: zual@optusnet.com.au

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755

Dětský tábor
2014
se bude konat pod vedením
Rodičovského sdružení České školy
v letovisku Šumava

od neděle 5.ledna
do soboty 11.ledna 2014.
Přihlášky a podrobnosti obdržíte na listopadovém
táboráku nebo v Sokole na Mikulášské.
Volejte Vlastu na tel. 0408 088 167

Táborák
23.listopadu 2013
od 16 hodin
klobásy k dostání, pití s sebou
za vedení - Vlasta Šustek (tel. 0408 088 167)
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Vysílání českého rozhlasu každý čtvrtek
na sbs.com.au/Czech v 17:00
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Oslava 28.října v Melbourne

Zprávy z letoviska ŠUMAVA
Jak jsme letos slavili Pouť Svatého
Václava
„Na Svatého Václava
málo slunce svítává“
Ale nám se podařilo užít tento den v teple a slunečním
jasu a proto se sedělo i slavilo venku. Také naše
pobožnost se konala před budovou Šumavy pod
křížem. Součástí této oslavy bylo i čtení dopisu pro
kardinála Dominika Duku, ve kterém jsme ho žádali
o nového kněze. Nedávno jsme obdrželi
z arcibiskupství Pražského písemnou odpověď,
kterou vám zveřejňujeme:
Vážená paní Šustková,

Oslava 28.října v Melbourne byla uspořádána
generálním honorárním konzulem Dr. Milanem
Kantorem a jeho manželkou Anne Kantor.

Generální honorární konzul se ve svém projevu zaměřil
na propagaci Českého roku hudby 2014.
Paní poslankyně Inga Peulich (reprezentující premiéra
Victorie) ocenila práci pana Dr.Kantora pro českou
komunitu a vzornou integraci a přínos českých krajanů
pro Victorii.
Pan Eduard Zlatý, dlouholetý aktivní člen Sokola,
tradičně zahrál na housle obě státní hymny a ještě
pomohl hostům se zpěvem.

***

Dovolte, abych Vám z pověření pana kardinála
Dominika Duky poděkovala za Váš dopis, týkající se
duchovní péče o české a slovenské katolíky
v Melbourne po odchodu dosavadního duchovního,
P. Aurelia Hrdiny OFMCap., na věčnost. Pán ať mu
odplatí jeho věrnou službu!
Pan kardinál rozhodl, že žádost o vyslání kněze do
Austrálie předloží k projednání s ostatními biskupy
na podzimním plenárním zasedání České biskupské
konference.
Prosíme proto o strpení, po projednání na plenárním
zasedání ČBK Vám bude z ČBK zaslána zpráva
o výsledku jednání. Vy se za to, aby se našel kněz,
způsobilý pro službu v Austrálii, zatím modlete...

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

Vysielania v slovenskom jazyku su každý piatok
na www.sbs.com.au/slovak o 15:00
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Tlumočím tímto srdečný pozdrav pana kardinála a jeho
požehnání Vám a všem věřícím z Melbourne a okolí.
S přáním všeho dobra
a se srdečným pozdravem
Ing. Hana Moudrá
Sekretariát arcibiskupa

Nový vysílací harmonogram
Rádia SBS

***
Naše pravidelné nedělní pobožnosti pokračují
každou druhou neděli v měsíci.
Uvádíme pořad pro budoucí měsíce.
Scházíme se vždy v 11 hodin
a po shromáždění se poskytuje občerstvení a káva.
10. listopad

dušičková

8. prosinec

adventní

12. leden

táborová (večer)

9. únor

postní

Adresa: Locks Way, Belgrave South,
Telefon: 9754 5159 Melway 84 J5

Český jazyk - Jeden hodinový program každý čtvrtek
v 17 hodin
Slovenský jazyk - Jeden hodinový program každý
pátek v 15 hodin
prostřednictvím:

Digitálního rádia (DAB+) (SBS Rádio 3)

Digitální televize (SBS Rádio 3)

Internetu na adrese sbs.com.au/czech nebo
sbs.com.au/slovak (živě a ke stáhnutí)

Prostřednictvím iPhone a android aplikací – SBS
Your Language aplikace (živě a ke stáhnutí)

Podcastu
Vice informací o nevém vysílacím harmonogramu
Radia SBS najdete na internetových stránkách
sbs.com.au/radio

Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš
Narodní dům a na Kvart:
Jana Fialka, manželé Kandusovi, pí Šípek,
p. J. Sedláček, p. F. Příhoda, pí D. Henderson,
p. Makovec, p. Homolka, p. Horák, p. Hejna, p. Beran,
p. Bognar, pí Žídková, pí Dolínská, pí Virsík,
pí Hejlová. Celková částka činí $565.
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací,
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!
SMI

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

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

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

Peter Nagy

Když si dovolíme dovolenou

V pátek 11. října se v Sokole konal koncert Petra Nagy.
Nechyběly staré, známé písničky Profesor Indigo,
Kristínka iba spí, Aj tak sme frajeri, S nohami na stole,
Len pomaly a jiné, při kterých si obecenstvo rádo
zazpívalo i zatancovalo. Petr, hvězda československé
populární hudby 80.let, zazářil i tentokrát - pobavil nás
nejen novým repertoárem a vtipy, ale i zajímavými
jazykovými rozdíly mezi čestinou a slovenštinou.
Děkujeme za skvělý koncert a těšíme se na další
setkání v Melbourne.
M.L.

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

Proč se vlastně vydáváme na cestu z pohodlí domova,
kde máme u domu naše auto, lednička je zásobená,
topení či chlazení funguje a důchod pravidelně dochází?
Především to je touha po změně a dobrodužství. Bude to
asi ten náš kočovný prapůvod sahající až do dob Praotce
Čecha, kdy se ovšem putovalo za lepším bydlem
s větším množství mléka a strdí.
Naše současné putování bývá však motivováno touhou
po cizozemském teple a nicnedělání nebo potřebou
dalšího sebevzdělání a objevování. Dalším důvodem
může být i setkávání, především s rodinou a příbuznýmipokud je ovšem ještě máte a hlavně máte-li s nimi ten
čím dál vzácnější, dobrý vztah. Patřím do té kategorie
poslední. Příbuzní jsou a nemálo a vztah je rovněž a to
krásný. Proto nám letos vyšel náš rodinný velesraz, který
se konal v Říčanech u Prahy za přítomnosti dvaceti pěti
lidí ve věku od šesti do osmdesáti osmi let. Z toho
oslavného setkávání se navíc odvodilo další
navštěvování, obědy, večeře, přenocování, ale i návštěvy
hradů Pernštejna, Bojkovic a Třebíče. Navíc se podnikly i
výšlapy po Brdských kopcích se sbíráním nádherných
hřibů a taky zdolání malebné malé Fatry s typicky
slovenskou kuchyní: oštiepky, parenica, korbačíky a
halušky s brynzou. Přitom se najelo skoro dva tisíce
kilometrů, které zdatně ukočíroval můj bratr Sláva ve
zralém věku skoro osmdesát jedna let. Byla to dovolená
cestovní, potkávací, poznávací, ale hlavně překvapivě
oddechová... Proč? Protože se nemuselo chodit
nakupovat a vařit, nebylo třeba uklízet, telefon a email
nefungoval, to malé praní obstarali párkrát příbuzní,
nechodily žádné účty k placení, auto se nemuselo řídit a
u všech známých či příbuzných čekalo ustlané lůžko.

Advokátní kancelář

COOL ZONE

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

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

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

Ano, dovolila jsem si na celý měsíc vypnout
z pravidelného rytmu malých povinností, závazků
a činností, abych se k nim znovu a ráda zase vrátila,
posilněná českým vzduchem a přírodou, pěknými
dojmy, zážitky a oživenými vztahy. Vrátila jsem se
z krásné podzimní přírody, obtěžkané bohatou úrodou
tamnějších jablek a švestek, do milého zdejšího jara
s líbeznou zelení rašících listů a nadýchaností
kvetoucích stromů. Boží krása naší Země nás
obklopuje všude: nahoře evropská a dole australská.
Na to nám byly dány nejen oči k vidění, ale také srdce
k procítění.
Přeju vám všem – mějte je oboje otevřené.
Dají vám radost.
V. Šustková

9

Česká škola Bayside
Pravidelné vyučování se koná v hale kostela
St. Mathew v Cheltenham,
každou druhou sobotu
od 14hod. – 15.30hod.
Po prázdninové pauze začneme znova v říjnu.
Další příležitostné hodiny budou přidány
podle dohody s rodiči.

Výuka českého jazyka pro dospělé
Ve Vision Australia,
454 Glenferrie Rd. Kooyong
Každé pondělí od 18:00hod. od mírně pokročilých.
Info: Vlasta Sustek, tel.: 0408 088 167
Email: susvlas@hotmail.com

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.


Suite 13, 242 Caroline Springs Boulevard,
Caroline Springs Vic 3023

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

Czech and Slovak Playgroup
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

Česká a slovenská playgroup
se schází každé pondělí
9.30 - 11.30 hod.
na adrese 2 Kelvin Street
Alphington.
více informací
Lucka Skaife 0433 259 644
Lucka_z@hotmail.com
Najdete nás na Facebooku

Podpořte nás i na Facebooku a staňte se
přáteli Sokola Melbourne.
Můžete zde sledovat program našich
akcí, stejně jako zprávy a fotky
z akcí minulých.
Děkujeme

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 A PROSINEC 2013

KAŽDÉ ÚTERÝ

KAŽDÝ ČTVRTEK

OBĚDY
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

Cena $20

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti
MARIÁŠ

Neděle
1. prosince

Mikulášská nadílka

Sobota
7. prosince

Mikulášská taneční zábava - Studio 4

Neděle
15. prosince

Vánoční oběd

12:00

Vstupné je za rodinu, v ceně je nadílka pro každé dítě.

Večeře od 19.00 hod $20

13:00

Rezervace tel. 0411 143 980

Rezervace tel. 0411 143 980

Cena $10

Cena $10

Cena $25

15:00

19:30

12:00

Obědy v Sokole
Úterý 5.11. - ZAVŘENO

Úterý 3.12. - ZAVŘENO

Úterý 12.11. - Segedínský guláš s knedlíkem

Úterý 10.12. - Vepřo-knedlo-zelo

Úterý 19.11. - Uzené, knedlík, zelí

Úterý 17.12. - Krocan & šunka, červené zelí,

Úterý 26.11. - Kuřecí prsa s houbovou omáčkou

pečený brambor + vánoční pečivo $25

+ polévka a zákusek s kávou

od 13:00 hodin, všichni jsou zváni

Neděle 15.12. od 12.00 hod. Vánoční oběd
Řízek s bramborovým salátem + polévka a zákusek s kávou $25

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

Redakce Kvartu – Markéta Lyell,
email adresa - sokol@aapt.net.au

Mikulášská taneční zábava
v sobotu 7.prosince 2013
od 19.30 hodin
v Národním domě, 497 Queensberry St, North Melb.

Hudba k poslechu a tanci : Studio 4
Vstupné: $10
Večeře: $20 (výběr ze dvou chodů) od 19.00 hodin
Rezervace: (03) 9551 0279 nebo 0408 088 167

Zveme malé i velké do Národního domu na dětskou

Mikulášskou nadílku,
v neděli 1.prosince 2013 od 15.00 hodin
Čeká vás soutěž v kreslení, vánoční koledy, vystoupení
dětí z České školy Melbourne a České školičky
z Cheltenhamu a nadílka od Mikuláše a anděla.
Vstupné pro rodinu je $10, 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 a káva.
Vydává SOKOL MELBOURNE INC.
P. O. Box 794, North Melbourne 3051,
Internet: www.sokolmelbourne.com.au
If undelivered return to:
P. O. Box 794
North Melbourne 3051
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