
ročník XXV 
Prosinec 2013 / Leden 2014 

      Čtěte na straně: 
 

2 ......... Ze stolu výboru   7 ..........  Vodafest 
4 ......... Pro děti a rodiče  8 ..........  Z dění v ND 

6 ......... Divadlo KUK 11 .........  Program 

vydává   SOKOL MELBOURNE INC. 
Národní dům - 497 Queensberry St., 
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051 
tel.  0411 143 980   or   0408 088 167 
email:  kvart@sokolmelbourne.com.au 

 

Veselé Vánoce Vám chceme přát, 

aby měl člověk člověka rád, 

aby jeden druhému víc štěstí přál, 

a aby ten nový rok 2014 za to stál. 

To vám přeje 
 

Výbor Sokola Melbourne Inc. 

               a redakce Kvartu  

 

Merry Christmas  

and a Happy New Year 
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Ze stolu výboru 

 
Hello from the 2013 November Sokol President 
 

My name is Vera. My parents Vera and Eduard Zlaty 
have been cooking lunches at Sokol for over twenty 
years. They started the Tuesday lunches after they  
retired from their restaurant Gipsy Baron. The president 
(Pavel) at that time asked if they could do the lunches, 
they agreed and it became a popular venue for              
members to socialize. 
This was not a new task for them as they helped                
establish Sumava with Father Peksa, Alena and few 
others. This was also a place where new migrants 
could mix with their countrymen and keep up some of 
their traditions. Eduard played music for the dances for 
fourty years. Last year he had to stop, as the musicians 
that played with him could no longer accompany him. 
 

I became a member of the Sokol committee last year. 
(October 2013) The team worked very hard and with 
the help of generous donations, hall hire, bar sales, 
volunteer help, and member attendance at functions, 
we managed to make some improvements to the club 
appearance. We received not as many grants as we 
would have needed. Hopefully this year we will have  

 

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 

some volunteers to help apply for grants. We  welcome 
two new members to the committee Sharon Stevens 
(secretary) and Jitka Penak. 
 

We would like to be able to do the following improve-
ments to the building and facilities 
 The sound system to be updated. 
 Bar needs to be painted and bar counters                  

re-laminated. 
 Downstairs dance floor needs maintenance. 
 Roof downstairs needs repairing. 
 Signs outside need to be upgraded. 
 Kitchen needs some new equipment. 
 A water trough needs to be installed for cleaning 

mops etc. 
 Library Upgrade. 
 

We will try and make Kvart a bit bilingual as many 
members have children and partners that cannot read 
Czech. 
 

There is an urgent call for new members and                   
volunteers to help Sokol to keep operating. I would  
encourage you to come and support our functions and 
to provide help to maintain the building. Please contact 
a committee member if you can help in any of the  

above areas. 
 

A BIG THANK YOU TO ALL THAT SUPPORTED THE 
CLUB. IT WAS A GREAT EFFORT!!! 
The committee hopes to have your support again in the 
next 12 months. 
 

Cheers, to your good health. 
Vera 

 

Kurzy češtiny v roce 2014  
 

Nabízíme kurzy pro všechny jazykové 
úrovně a věkové kategorie, děti i dospělé. 

Kurz pro úplné začátečníky  
zahajujeme v únoru. 

 

Info: Zuzana Vasitch, tel.: 0413 032 366 
Email: zual@optusnet.com.au 

 

Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš 
Narodní dům a na Kvart:  
Dr Avni a pí H. Sali, p. V.F. Habal, pí E. Ronge,                      
pí Andělová, pí Vališová, pí A. Wostry, p. Čermák,                 
Dr M. Kantor, p. M. Potůček, manželé Kandusovi.   
Celková částka činí $545                                                    
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací, 
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!               SMI       
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The Czech House will be closed over Christmas from 
the 18th of December 2013 till the 1st of February 
2014.  
Tuesday lunches will resume again from the 11th of 
February and will only be held twice a month, on the 
second and last Tuesday of every month. 
Don‘t forget to make a note in your diary of these 
upcoming functions: 
 

Plum Sunday – 2.2.2014 1pm - Come try our 
traditional Czech plum dumplings  
 

Duck Musique  – 14.2.2014 7.30pm - Enjoy an 
evening filled with the wonderful music of Gypsy Swing  
 

Uzunstein chamber orchestra - 8.3.2014 7pm -        
An evening of unique and rarely heard mandolin and 
guitar duets    
 

Masquerade Ball - 15.3.2014 8pm – A night filled with 
dancing to Czech band 
 

Vodafest – 22.3.2014 from 1pm – Czech & Slovak 
festival (Heidelberg) 
 

We wish you a very Merry Christmas  
and a happy, healthy New Year 2014, 

and we look forward to seeing you  
at one of these great functions.           

              SMI 
 

 

 
Dobrý den,  
 

my name is Sharyn Stevens. I am the new secretary          
of Sokol Melbourne. No, I don’t speak Czech but I am 
learning a few words each week! I live in North                   
Melbourne, just around the corner from Sokol, and 
have attended some very enjoyable functions there 
over the last 2 years. I have visited the Czech Republic 
and Slovakia several times in the past for work and 
liked what I experienced and the people I met. I am 
new to the Sokol committee and see how hard the 
other members, particularly Vera and Vlasta, are              
working to keep Sokol a great place to visit and enjoy. 
The hours they put in each week is a lot; much more 
than me. In my first week helping Sokol I needed fifteen 
hours on top of full time work etc. So, you can see 
there is much to do! If you or anyone you know has 
some spare time and would like to help Sokol, we 
would be very appreciative. We urgently need someone 
who can upload content onto our website. If you live 
locally, you could help us with functions – food           
preparation, serving and cleaning. We also need help 
with maintenance. More hands make lighter work and 
successful events, which help to pay for Sokol. In 2014, 
lunch will change from weekly to every second                 
Tuesday. We will keep you posted about the dates.  

Ahoj!  
 

Sharyn 

  

 

Se zármutkem v srdci oznamujeme,  
že 2. prosince nás ve věku 85 let 

navždy opustil  
 

         Ladislav Kurz  
 

Milovaný manžel, otec a dědeček,  
        přítel mnoha krajanů. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

  
 Tradiční letní tábor  
        pro děti  

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

od neděle 5.ledna  
do soboty 11.ledna 2014.  

 

Volejte Vlastu na tel. 0408 088 167 

Další výborová schůze se bude konat v úterý 
11.2.2014 v 6 hod. večer v horním sále Sokola.  
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Maminky, tatínkové, babičky a  dědečkové museli být 
na takové výkony na pódiu před plným sálem pyšní. Já 
osobně jsem byla na děti VELMI hrdá. Velkou radost mi 
udělaly mé dcery i všechny děti z České školy 
Melbourne a shrnu-li vše dohromady, pak především 
dvě velmi vydařené akce na závěr letošního roku. Na 
Mikulášské v Národním domě děti a rodiče zaplnili celý 
sál a celodenní akce poslední listopadovou sobotu na 
Šumavě s divadélkem a předvánočním vyráběním se 
zúčastnilo přes 60 dětí a 60 dospělých. Spojení naší 
komunity, našeho malého Česka a Slovenska za 
mořem, symbolizuje patnácti metrový papírový řetěz, 
který děti společně vyrobily, a dále utvrzují společné 
zážitky z pravidelných i nepravidelných akcí. 
Poděkování patří všem, kteří tyto projekty realizují 
a těm, kteří se aktivně zapojují.  
 
Co se dětem líbí v České škole Melbourne (ČŠM) 
 

Stejně jako Santa má své pomocníky, aby vše stíhal 
zařídit, vyřídit a nadělit, i já jsem vděčná za svůj tým 
pomocníků, bez kterých by naše Česká škola 
Melbourne nebyla tak úspěšná. Děkuji paním učitelkám 
Petře, Dáše, Ladě a Renatě, dále divadélku KUK, se 
kterým jsme letos navázali výbornou spolupráci, Majce, 
Lucce a Julii. Poděkování patří Markétě, redaktorce 
Kvartu, která s námi má velkou trpělivost i po uzávěrce 
a pomáhá nám s grafickou úpravou. Těší mě, že jsme 
schopní celoročně nabízet natolik bohatý program. 
Česká škola Melbourne velmi děkuje všem sponzorům 
v roce 2013 – MZV ČR, MŠMT ČR, CSACS Inc., 
Czech Arts Fund, Multicultural Commission and City             
of Melbourne. V roce 2013 se nám podařilo zrealizovat 
mnoho projektů, naše děti udělaly velké pokroky a do 
školy se zapsaly nové rodiny. Projekty ČSM jsou 
otevřeny celé komunitě. V letošním roce jsme nabídli 
dětskou knihovnu, program Zpívání, který se rozšířil              
na pondělní a páteční playgroup pro rodiče s dětmi, 
dále výtvarné workshopy s účastí na mezinárodní 
soutěži v Lidicích, karneval, Mikulášskou besídku, 
oslavu Dne dětí, loutková představení ve spolupráci 
s divadélkem KUK, školy v přírodě, semináře pro rodiče 
a mnoho dalších. A co se dětem a rodičům nejvíce 
líbilo? To se dozvíte z následujících komentářů rodičů             
a třeba vás motivují zapojit se. Příští rok začínáme               
1. února. Těšíme se na všechny.  

 
 

Pro děti a rodiče 
Tradiční Mikulášská nadílka 
s překvapením od čerta 

 

Nadílka byla jako každoročně bohatá, pro všechny 
pěkně nazdobení čertíci z perníku, balíčky sladkostí,              
a pro zlobily – od čerta, ta zdravější verze - brambory. 
Zatímco děti kreslily obrázky do výtvarné soutěže                 
a spolu s dospělými si pochutnávali na vanilkových 
rohlíčcích, zákuscích a makových a ořechových 
závinech, paní Vlasta Šustková navodila sváteční 
atmosféru vánočními koledami na piano. 
 

Při třiceti stupních se čert asi pořádně zapotil, jako               
v pekle, ale děti z České školy Melbourne nám 
připomněly písničkou “Bude zima, bude mráz, kam             
se ptáčku kam schováš?“, že k době adventu patří 
zima. A pak už to byla jedna vánoční koleda za druhou. 
Na závěr nás děti potěšily skupinovou hrou na 
zobcovou flétnu a nechyběla sóla od Aničky (6), 
Chantelle (6) a dále na piano Toník (6) a Lukáš (8).               
I ti nejmenší našli odvahu vystoupit na pódium a 
zazpívali sólo nebo přednesli básničku, kterou si 
připravili pro Mikuláše. Jsem ráda, že se vrátila tradice 
hry dětí na hudební nástroj, obzvláště s nadcházejícím 
rokem 2014, rokem české hudby.  

Školáci zahráli na flétničky Koleda, koleda, Štěpáne  
 

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 

 
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                                      
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v domácím prostředí jen s rodiči. Děkujeme tímto 
Zuzaně z České školy Melbourne za vynaložené úsilí            
a těšíme se na další společné zpívání a říkanky v rámci 
české a slovenské playgroup. Jsme rádi, že ČŠM 
otevřela pro celou komunitu i českou dětskou knihovnu. 
Josefínka si všechny půjčené knížky velmi oblíbila                 
a zároveň se učí s knížkami zacházet šetrně                         
a zodpovědně („To by se Zuzka zlobila, kdybychom              
tu knížku zničili“). 
Julie, Josefínka (3), Denísek (1) 
 

Ceníme si všeho, co pro nás naše milé paní učitelky 
chystají. Moc se nám líbí písničky jako Zlatá Brána            
a s ní spojená rekvizita - koště, naše děti si to moc 
užívají. Akce na Šumavě jsou bezvadné, divadélko 
KUK je to nejlepší. Společné čtení knížek v průběhu 
výuky je také velmi oblíbené a děti se toho hodně 
naučí.  Knihovna funguje díky paní učitelce Renatě 
bezvadně. Moc si České školy Melbourne vážíme, 
protože nám poskytuje příležitost setkat se s ostatními 
českými rodinami žijícími v Melbourne, popovídat si 
česky a společně se něčemu novému naučit. 
Leona, William (5), Ríša (4) 
 

Můj syn Artur (3) byl naprosto nadšen veškerými 
akcemi organizovanými Českou školou Melbourne, 
které jsme navštívili. Jsem velmi ráda hlavně za 
Zuzaniny návštěvy v naší páteční playgroup. Vše                
z jejího bohatého programu, ať je to již zpěv, vyprávění 
příběhů, pohádek a jejich dramatizace, či prostě hry, 
upoutalo Arturův zájem. Určitě k tomu přispěla rozsáhlá 
kolekce hudebních nástrojů, hraček, knížek aj. Artur 
teď neustále zpívá české písničky, hraje rád české hry, 
sám si vytleskává slabiky různých slov, hraje 
maňáskové divadýlko a hlavně daleko častěji a lépe 
používá český jazyk, což je k nezaplacení. Byli jsme  
na dni otevřených dveří ČŠM, kde jsme mimo jiné našli 
dobře zásobenou dětskou knihovnu, a již se moc 
těšíme, že v únoru začneme chodit pravidelně! Těšíme 
se také na všechny akce na Šumavě, odkud se nám 
nikdy nechce, a na další divadelní představení.  
České škole zdar a na viděnou příští rok!  
Denisa a Artur (3) 

Přejeme Vám radostné Vánoce, krásně prožité 
prázdniny a těšíme se na společné úspěchy           
v roce 2014. 
Zuzana Vasitch  
Info: zual@optusnet.com.au nebo tel.: 0413 032 366 
 

Za poslední čtvrtletí moje děti udělaly velké pokroky. 
Zaznamenala jsem projev nebojácnosti veřejného 
projevu v průběhu dramatizace pohádek, básniček                 
a vystupování na pódiu. Momentálně kluky baví 
vystupovat jako Jeníček v Perníkové chaloupce, velký 
ohlas mají vánoční koledy a říkanky. Naše oblíbené 
písničky jsou “Zajíček v své jamce; Cib, cib, cibulenka; 
Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte“. Moc děkujeme  
za tento rok paní ředitelce a ostatním paním učitelkám 
a paní knihovnici Renatě. Obzvláště pak také děkujeme 
za nezapomenutelnou Mikulášskou besídku, kterou               
si všichni velmi užili.  
Díky, díky, díky.... Lucie, Sebastian (3), Christian (3) 
 

Aubrey svoji knížku „Halí belí“ (učebnici české školy 
pro nejmenší) miluje, čteme si ji každý večer a „Sedí 
liška pod dubem“ je hit! Anežka do české školy chodí 
s nadšením a poslední dobou se obzvlášť těší na hraní 
na flétnu.  
Já si nejvíce cením toho, že ČŠM nabízí celou řadu 
různých činností a akcí. Máme tak větší šanci, že děti  
o češtinu a českou kulturu (a komunitu) s postupem 
času neztratí zájem. Při akcích na Šumavě jsem si 
všimla, že spolu děti začínají víc mluvit česky i když             
se zaberou do hry. Z toho mám velkou radost. 
Obrovské poděkování vám všem!  
Dáša, Anežka (6), Aubrey (3) 
 

Zúčastnili jsme se několika akcí v rámci české 
playgroup (karnevalu, programu Zpívání, divadélek             
na Šumavě) a tříleté Josefínce se písničky velmi líbily. 
Okamžitě jsme si oblíbili koledy Půjdem spolu do 
Betléma, Dědečku, dědečku, koleda a písničku               
Bude zima, bude mráz. Velký úspěch měla také  
improvizovaná dramatizace Perníkové chaloupky  
se zapojením dětí. Pro Josefínku byla cenná hlavně 
zkušenost aktivní účasti ve skupině dětí. Tento aspekt  
je velmi cenný, neboť jej nelze dítěti poskytnout                                  

Vystoupení dětí z České školy Melbourne Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati 
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Divadélko KUK 
oslnilo i za 

deštivého počasí 
 

Díky předvánoční akci, která se konala na Šumavě 
v sobotu 23. listopadu, se česká škola k velké radosti 
všech žáků opět přesunula do Belgrave. Učebnice jsme 
tentokrát nechali doma a děti se věnovaly hlavně 
nácviku koled na blížící se Mikulášskou besídku.  
 

Všichni jsme se velmi těšili na Perníkovou chaloupku 
v podání maňáskového divadélka KUK a divadelnice 
pod vedením Majky opravdu nezklamaly. Malí i velcí 
diváci obdivovali krásné nové kulisy od naší 
talentované malířky Julie, a to obzvláště v okamžiku, 
kdy se na scéně objevila perníková chaloupka. Jeníček 
s Mařenkou nebyli žádní lakomci a o perník naloupaný 
z chaloupky se s dětmi rozdělili. Děti perníky s velkým 
nadšením chytaly, postupně se posunovaly blíž a blíž 
ke kulisám a chvíli se zdálo, že se na perníkovou 
chaloupku všichni najednou vrhnou a vyzkouší, co 
nová konstrukce divadla od Martyho vydrží. Všechno 
ale nakonec dobře dopadlo, na kulisy nikdo nezaútočil 
a Jeníček s Mařenkou nakonec i nad ježibabou vyzráli. 
 

Po divadle se děti pustily do výroby andělíčků a při 
zdobení perníčků si mohly prozpěvovat písničku  

 
 

z divadelního představení: „Medovníček, mňam, mňam, 
mňam, z domčeka si jeden dám…“. Divadélku KUK tak 
můžeme děkovat nejen za krásné představení, ale také 
za nápadité výtvarné aktivity pro děti. Příprava 100 
andílků a 200 perníků jistě několik večerů zabrala! 
 

Poté následovalo slavnostní otevření dětského hřiště 
Vodafestem, ukázka vánočních tradic a oblíbený 
táborák. Kromě pestrého organizovaného programu             
si děti také užily volnost, kterou jim prostředí Šumavy 
poskytuje. Ať už stavěly dům pro jelena (opravdu!), 
nebo jen tak lítaly sem a tam, všechny děti se dobře 
bavily a bavily se většinou česky! 
Dáša Hájková 

 

….. That was a VERY GOOD performance that you 
girls did!! What you had done with the black drop 
sheets and the professionally done red curtains was 
great!! All the details of how you did things (like putting 
the strawberries in the basket...very tricky from the  
position you were doing it in!). To see all those children 
who watched it sit (relatively) in silence and sit still                      
to see the performance (especially Daniel and                       
Josephine).......THAT is more valuable a gift to see 
more than anything else!!.... (Marty F.) 
 

Vďaka Vám Kuk-áci...a ďakujeme za možnost                       
spolupracovať. Ste úžasní! Tešíme sa na ďaľšiu                 
spoluprácu a podporu. (Monika B.) 

Ježibaba (Majka), Jeníček (Lucka), Mařenka (Zuzana) Děti měli napilno se zdobením perníčků a výrobou andělíčků 

 
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  



7 Vysielania v slovenskom jazyku su každý piatok 
na www.sbs.com.au/slovak o 15:00 

 
 

 
    Nové dětské hřiště                             
     na Šumave 
 
Asi tak před rokem se ve Vodafestu 
zrodil nápad vrátit něco ze zisku 

z minulých ročníků festivalu zpátky do komunity.                   
A netrvalo dlouho než jsme se dohodli na investici do 
budoucnosti, našich dětí a vznikl projekt na moderní 
hřiště na Šumavě. 
A tak se v průběhu 7 měsíců nejprve postavilo veliké 
pískoviště, pak bytelná skluzavka a domeček, který 
nám postavil  Masters Home Improvement. Poté 
následovalo vymalovaní domečku a založení zahrádky, 
o kterou se naše děti budou starat. Nakonec Julie 
Šebková, děkujeme za ukázku nevšedního talentu, 
zkrášlila přední stranu domečku malbou Krtečka a jeho 
kamarádů, což se velice líbilo nejenom dětem, ale i 
nám dospělým. 
Dne 23.listopadu jsme se sešli na Šumavě na 
slavnostím otevření. Počasí nám jako obvykle              
nepřálo - prosíme o návrhy na nové jméno festivalu,             
od rána vydatně pršelo. Ale nám vůbec nevadilo. 
Postavili jsme gazebo, zapnuli barbeque a zatopili             
pod guláškem a už byla dobrá nálada. A i to sluníčko 
nakonec vykouklo a den se moc vyvedl. 
 

 

 

 
Rádi bychom tímto poděkovali našim partnerům, 
přátelům a dobrovolníkům, kteří vložili svůj čas, úsilí               
a investice do tohoto projektu. A pak následuje celá 
řada tatínků a maminek a kamarádů, kteří pomáhali 
v průběhu roku na nesčetných brigádách. Celý 
Vodafest tým investoval mnoho hodin do plánování, 
přípravy a realizace projektu. 
Obzvláště bychom chtěli poděkovat vedení Šumavy-
Peksa Parku za pomoc, podporu a trpělivost v průběhu 
stavby. Doufáme, že si rodiny v české a slovenské 
komunitě budou hřistě užívat po mnoho a mnoho let. 
Nakonec bychom rádi  vyzvali o nápady na další 
výstavbu, komentáře a přípomínky, nabídky pomoci               
a spolupráce. 
 

Lucie Skaife 

 

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 

 
 
 
 

 

 
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 

 

Czech and Slovak Playgroup 
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 



 

Duck Musique  
 

Friday 14th February 2014 at 7.30pm 
 
Duck Musique bring to the stage the wonderful 
music of Gypsy Swing, recreating the fiery               
brilliance and romantic atmosphere of Gypsy               
guitar player Django Reinhardt and violin maestro 
Stephan Grappelli.  
After a decade long career that has seen Duck 
Musique play all around the country, The Czech 
Club will host Duck Musique’s final performance. 
With support from the UK’s hottest Gypsy                  
musicians, The Remi Harris Gypsy Jazz Project,             
it will be a night of world-class music and                       
entertainment. 
All are welcome! Pre-sale tickets can be arranged 
by emailing caleyplease@hotmail.com                             
$20 pre sale. $25 door.  
 

Nezapomeňte se také podívat na 
náš Facebook, možná zde najdete 
sebe nebo své přátele.   

 

 

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 

 

Na poslední zábavě tohoto roku, Mikulášské                         
se Studiem 4, jsme si zatančili a dobře se pobavili. 
Zavítal mezi nás Mikuláš s andělem a všechny       
přítomné čekalo překvapení v podobě malého dárečku. 

                                      Mikulášská zábava v Sokole 



9 Úterní obědy od 13:00 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou zváni 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

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 Suite 13, 242 Caroline Springs Boulevard,  

Caroline Springs   Vic   3023  

 
 
 
 
 
 
 
 

7.00pm Saturday 8th March 2014 
Czech House / Sokol 

497 Queensberry St, Nth Melbourne 
Bookings essential 0419 251 013 

 

UZUNSTEIN CHAMBER ORCHESTRA 

 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 

Join us on Facebook.   

You‘ll have access to all functions, photos 
and news, current & past.                                
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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  

  

 

 

Obědy v Sokole ~ Lunches at Sokol 
 

Obědy se budou konat každé druhé a poslední úterý v měsíci  
 

Lunches are every second & last Tuesday of the month 
          
  10.12.   -   Vepřo-knedlo-zelo       11.2.   -   Vepřo-knedlo-zelo 
       Roast pork, sauercraut, dumplings     Roast pork, sauercraut, dumplings          

  17.12.   -   Krocan & šunka, červené zelí,    25.2.   -   Kuře na paprice s knedlíkem 
       pečený brambor + vánoční pečivo         Chicken with paprika sauce, dumplings 
       Turkey & ham, sauercraut,  baked       
       potatoes + christmas cookies  $25   
                   

                   + polévka a zákusek s kávou   
                  + soup & desert with coffee 

 

                               od 13:00 hodin,    všichni jsou zváni 
 

                   from 1.00 pm, everybody‘s welcome 

$20 

Prayers at Šumava 
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. 

  5. 1.2014      táborová (večer od 17.00 hod.) 
  9. 2.2014  postní 

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

             
     Česká škola Bayside                                        

  Pravidelné vyučování se koná v hale kostela      
                 St. Mathew v Cheltenham, 
              každou druhou sobotu                                                   
                    od 14hod. – 15.30hod.   
              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 

 
    Po prázdninové pauze začneme znova                          
           pravidelně od soboty 1. března.      



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 

 
DEAR READERS 
 
Please cut out and send with your contribution : 
 
CHEQUES MUST BE ADDRESSED TO: SOKOL MELBOURNE INC. 
Kvart:   $........................ 
National house:  $........................ 
Membership fees: $....................... 
 

Change of address: Please correct your address on reverse side  

 

 

PROGRAM FOR DECEMBER 2013 & JANUARY 2014 

 

 
EVERY SECOND 

& LAST TUESDAY 
 

LUNCH                      
Three courses of Czech cuisine                                             Cost $20 1.00pm 

 

 
EVERY 

THURSDAY 
 

 
COFFEE & CAKE - Pensioners 
 

12.00 

 Sunday 
15.12.13 

Christmas lunch 
Bookings ph. 0411 143 980                                                     Cost $25 1.00pm 

 

 

Due to insufficient bookings, the New 
Years’ Dinner Dance has been cancelled 
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