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 Jaroslav  Dušek   
 

Jaroslav Dušek je v první řadě improvizátor, 
divadelní herec a režisér, dale pak filmový herec, 
moderátor, libretista a scénárista. Po gymnáziu učil 
autorské herectví a jevištní improvizaci na Lidové 
konzervatoři, dva roky byl asistentem Ivana 
Vyskočila, který svým pojetím autorského divadla 
Duška výrazně ovlivnil. Po roce 1989 působil na 
Konzervatoři J. Ježka. Učí na Famu, příležitostně na 
Jamu a Damu. 
Duškovy aktivity se rozhodně neomezují jen na 
filmové herectví, ostatně jeho stěžejním projektem 
už léta zůstává divadlo Vizita, založené společně               
s Janem Bornou v roce 1981. Přesto je v posledních 
letech poměrně často obsazován, většinou do 
komediálních rolí.  
Jeho herectví lze těžko popsat jako civilní - 
nejpřesvědčivější je v rolích, které vyžadují jistou 
dávku stylizace nebo jsou do konce až na hranici 
grotesky.  Velmi dobře se povedlo využít Duškův 
komediální talent Janu Hřebejkovi (neznámější role 
ve filmech PELÍŠKY s glosou "Přišel jsem                              
s nabídkou kvalitního sexu", MUSÍME SI POMÁHAT, 

PUPENDO), objevil se také v oscarové nominaci ŽELARY, nízkorozpočtovém hororu CHOKING 
HAZARD nebo ve Švankmajerově filmu ŠÍLENÍ.  
Komu připadá Dušek zajímavý ve filmech, měl by se jít podívat na jeho divadelní představení. Bude 
nadšený. Během představení, která začínají jako čistá improvizace, má divák (oprávněný) pocit, že je 
přímým svědkem tvorby, je vtažen do sledu absurdních slovních hříček, rychlých změn nálad                        
a postav, do rozvíjení, opouštění a kombinování motivů, které se mohou, pokud jsou nosné, 
rozvinout v delší dramatický příběh. Delší, vláčné tempo je střídáno nesmírně zábavnými dialogy - 
publikum se nezřídka baví jako v zábavných televizních pořadech, vysílaných v sobotních prime 
times, tady je to ovšem bez dotáček...  
V letech 2000-2002 moderoval slavnostní ceremonial Českého lva. Osobitý styl způsobil rozruch 
hlavně v prvním roce. Napsal libreta k operám Opera La Serra (1994) a Nagano (2004), pro televizi 
připravil pořad Taxi, prosím s Janem Krausem a namluvil dětský animovaný seriál O Kanafáskovi.               
V roce 2003 hrál ve slavné one man show Roba Beckera Caveman v klubu Lávka. Na stejné scéně 
vystupuje v Ruizových Čtyřech dohodách. Režíruje v Dejvickém divadle a v Divadle v Řeznické. 
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From the Committee 

 
Happy New Year!! 
 
The committee wishes everyone a healthy and happy 
New Year. 
Our Christmas functions were well attended and                  
an enjoyable time was had by all. Many thanks to all 
the helpers especially Vlasta, Sharon, Michael and 
Penak family. 
 
The dance floor downstairs has been sanded and              
polished, it looks fantastic. Big thanks to Vasek and 
Vlasta who helped to organise it and our two Czech               
students Daniel and Petr that helped to clean all                  
the dust. We spent $4000 on this project. Please             
come and join us at a function this year and try the 
dance floor. We have some interesting functions 
planned for the next 12 months. Like Plum Sunday,              
2nd February please book as soon as possible as                  
this is a very popular function. 
 
 

 

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 

 

 
We would like to have a Czech trivia evening. We are 
asking for volunteers to help organise questions and  
help structure the evening. Please contact Vera or                 
a committee member, if you would like to be part of             
the team.  
 
We had a very good response to bilingual Kvart                
with carers, partners and families that have Czech             
ancestry, however do not read Czech, but would                 
still like to support and attend club functions.  
 
Another issue we would like to address is new light 
shades and rewiring of electrical box. If there is             
anyone in community that has electrical knowledge                     
or can recommend some electricians please contact               
a committee member. 
 
Please keep supporting the club 
 
Thanks 
 
Vera and Sokol Management Committee 
 
 
 
 

 
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:  
 

Paní Snaiderova, pan Kaštánek za klub Pups                           
a paní Arnošt.  

Celková částka činí $470.  

Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací, 
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!              
               SMI 
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Prayers at Šumava 

 

Naše pravidelné nedělní pobožnosti pokračují každou 
první neděli v měsíci. Uvádíme pořad pro budoucí 

měsíce. Scházíme se vždy v 11 hodin a po 
shromáždění se poskytuje občerstvení a káva. 

 
     2. 2. 2014  letní 
     2. 3. 2014  postní 
            6. 4. 2014  postní 
 

Adresa: Locks Way, Belgrave South,  
 Telefon: 9754 5159     

Melway 84 J5 

 

 
                   CZECH TRIVIA  EVENING 
 

 
        WE NEED A TEAM TO HELP ORGANISE THE QUESTIONS  
                        FOR THIS EVENING. IT SHOULD BE A FUN AND  
                            EDUCATIONAL EVENING FOR EVERYONE  
                   TO LEARN SOME FACTS ABOUT CZECH REPUBLIC.  
        PLEASE CONTACT VERA  IF YOU WOULD LIKE TO BE INVOLVED. 
 
                    VERA 0411143980 
 

                                    verazlaty@gmail.com 

 
Slovenské mše svaté v A‘Beckett St, Kew se budou 

sloužit od února vždy poslední neděli v měsíci. 

 

We are in desperate need of WEBMASTER. 
If you can help in any way of if you know of anyone 

whod‘d be able to help us, please contact the 
committee. 
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V sobotu 5. dubna pořádáme na Šumavě Noc 
s Andersenem. Do tohoto celosvětového projektu, 
který oslavuje Mezinárodní den dětské knihy, se ČŠM 
zapojí poprvé. Čeká nás den plný her, soutěží, 
divadélka a večerního dobrodružství v podobě čtení 
pohádek. 
 

V sobotu 3. května se opět sejdeme na Šumavě. 
Naší dopolední školu spojíme s odpolední akcí 
Vodafestu Stavenie mája. 
 

V neděli odpoledne 25. května proběhne Slavnost 
slabikáře. Bude to velká oslava „pasování školáků na 
čtenáře“ a Česká škola Melbourne zároveň oslaví páté 
výročí svého založení. 
 

V neděli 1. června oslavíme Den dětí a užijeme si 
odpoledne plné her, soutěží a karneval v maskách. 
Věříme, že všechny chystané akce budou stejně 
úspěšné a oblíbené jako v loňském roce. A pokud se 
vám školní nebo mimoškolní akce pořádané v minulosti 
ČŠM líbily, zvažte, prosím, následující výzvu: 
 

Jistě víte, že veškeré činnosti České školy Melbourne 
jsou zajišťovány dobrovolníky z řad našich členů a 
přátel. Stávající skupině dobrovolníků nechybí nadšení 
ani nápady, a pokud se k nim letos připojí další, 
můžeme tak společně udržet nebo dokonce zvýšit 
současnou kvalitu a rozsah služeb poskytovaných 
české komunitě. Víte, že lidé vykonávající 
dobrovolnickou práci jsou zdravější a šťastnější než ti, 
kteří se podobným činnostem nevěnují? A co pro 
šťastnější a zdravější rok 2014 můžete udělat? 
Kontaktujte nás, rádi si s vámi popovídáme o tom, jak 
byste nám mohli pomoci. Každý pár rukou, každá 
hodina práce pomůže a budeme za ně vděční. Můžete 
nabídnout pravidelnou nebo občasnou výpomoc 
s výukou, přípravou sálu, přípravou článků do časopisu 
Kvart… Možnosti jsou prakticky neomezené. A pokud 
byste se rádi zapojili, ale nevíte jak, dejte nám vědět, 
zvážíme společně vaše dovednosti a zájmy a jistě pro 
vás nějakou práci najdeme. 
 

Informace o České škole Melbourne telefonicky                
0413 032 366 nebo emailujte zual@optusnet.com.au. 
 

Zuzana Vasitch, ředitelka ČŠM 
 

 
 

Česká škola Melbourne          
     v roce 2014  
                   Dobrýtro 

 

Až ti slůně sluníčko 
 

šlápne ráno na víčko, 
 

neplač, 
 

vždyť to nebolí,  
 

a běž honem do školy! 
 

(Jiří Žáček – Aprílová škola) 
 

Těšíte se už do školy? Česká škola Melbourne 
letos zahájí vyučování v sobotu 1. února                               
a určitě je na co se těšit. Paní učitelky si pro děti, 
rodiče a celou komunitu letos připravily obzvláště 
pestrý program a to jak školních, tak mimoškolních 
akcí. Velkou změnou bude pravidelné vyučování    
každý týden v první polovině roku, díky paní učitelce 
Elišce Kyršové, která k nám byla vyslána na naší 
žádost Ministerstvem zahraničních věcí ČR,                          
ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže                       
a tělovýchovy ČR a Domu zahraničních služeb. 
Netrpělivě očekáváme příjezd paní učitelky Elišky                                    
a těšíme se také na to, jak obohatí program Zpívání 
hrou na kytaru. Dále povede výuku dětí předškolního 
věku, dramatický kroužek a výuku hry na zobcovou 
flétnu u školáků. 
 

Z plánovaných akcí bychom rádi zmínili ty, na které 
zveme celou komunitu:  
 

V únoru to bude výtvarný workshop na aktuální 
téma Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. 
Nejlepší práce zašleme do soutěže, více inzerát na  
této stránce pod textem.  
 

V sobotu 22. března se uskuteční recitační soutěž 
pro děti od 3 let. Naši malí soutěžící budou rozděleni 
do tří věkových kategorií. Podmínkou je básnička 
v českém jazyce a účast je zdarma. Začněte tedy 
vybírat vaše oblíbené básničky a naučte se jednu  
nebo dvě zpaměti. Na vítěze čekají odměny. 

 
Česká škola Melbourne zve děti od 4 do 16 let 

na výtvarný workshop na téma                                     
lidické výstavy 2014 

 

Rodinné zemědělství aneb naše zahrádka a pole, 
 

v neděli 16. února 2014 od 14 do 17 hod. 
 

(511 Queensberry St, North Melbourne) 
 

              Účast nutno rezervovat  
               na tel.:  0413 032 366. 

 

        Cena $10 na dítě, zahrnuje materiály. 

 
Česká škola Melbourne a divadlo KUK 

zvou malé i velké na  
 

Noc s Andersenem –  
 

odpolední program a večerní čtení pohádek   
 (česky, slovensky a anglicky) 
s možností stanování přes noc 

 

                  v sobotu 5. dubna 2014  
                od 15 hod. 

 

                   na Šumavě, Belgrave South. 
                 Info: Zuzana 0413 32 366 
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Jsem moc ráda, že i tady, na druhém konci světa,               
se najdou lidé hrdí na své kořeny a předávající těm 
nejmenším povědomí o českých zvycích, kultuře,                   
a vedou je k pocitu sounáležitosti. Třeba tím, že občas 
v sobotu navštíví s dětmi českou školičku a sami si 
mezitím zajedou na výborný věneček a kávu do 
nedaleké české cukrárny.O děti je dobře postaráno                
a rodiče si můžou zatím na chvilku odpočinout.                         
Po letních prázdninách začne školka znovu, pokud 
bydlíte poblíž, přijďte nezávazně školičku navštívit. 
S menšími dětmi jsou vítány maminky, poplatek je 
symbolický. Bližší info podá Vlasta (tel.: 0408 088 167), 
termíny školičky najdete v Kvartu. 
Obrovské dík Vlastě, díky níž školička funguje, za její 
neutuchající energii a trpělivost s dětmi, a hlavně                  
za její inspirativní přístup k životu a obrovské srdce. 
Děkujeme Vlasti! 
 

                                          Dáša Palová 

 
Prázdninové 
rozloučení s českou 
školičkou Bayside 

Česká školička Bayside v Cheltenham se se svými 
žáčky v loňském roce rozloučila v listopadu,                         
aby poskytla oddych dětem i rodičům, kteří si užívají 
plnými doušky prázdniny plné koupání a výletů. 
Poslední hodina měla velikou účast a věřím,                           
že tomu bude stejně i v letošním roce.  
Chtěla bych při této příležitosti poděkovat Vlastě 
Šustek za její čas a poctivou práci při výuce ve 
školičce, kam s dětmi s radostí každou druhou sobotu 
chodíme.  Děti se zde naučily spoustu nových říkanek 
a písniček, procvičily si češtinu, seznámily se s ryze 
českými pohádkovými postavičkami, a hlavně užily si 
spoustu legrace a poznaly nové kamarády. My rodiče 
jsme zde navázali krásná přátelství a díky nim se zde 
cítíme „jako doma“. 
 

 

 

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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   Jak vzniká tábor 
Tentokrát už po čtyřicáté 
 

Protože ten původní začal v roce 1974. 
To se v říjnu k ránu probudíš s vidinou duhy. To je              
asi ono, řekneš si: duha, duhový svět, barvy. A tak              
se   zrodí námět. Každé táborové školní ráno bude 
jedna barva a k ní se přidají věci, zvířata, slova. Ale 
začneme v neděli u Vánoc; hvězda, Ježíšek, Marie, 
Josef, Tři králové a samozřejmě koledy. K programu 
zařadíme taky již tradiční český jídelníček – sekaná, 
vepřová, kuřecí paprika, řízky, koláče, palačinky                 
a oblíbené polévky. Helenka K. je opět ochotná 
s děvčaty dobře uvařit. Co dál? Pravidla k táboření               
již upravila Terezka, úkoly prvního a posledního dne 
jsou pro vedoucí nachystány z loňska, diplomy 
s duhou, přihlášky a seznam věcí  si vzala na starost 
dcera Marian a týdenní plán se dělal s Lenkou                       
a Nikolou. Každodenní časový program je také hotov.  

 

 
Porada o kuchyni, o jídle a množství bude na Šumavě 
po Vánocích. Oznámení v novinách už vyšlo dvakrát. 
Rezervní program pro deštivé počasí chystám před 
Vánoci. A tak se mozaika dalšího tábora pomalu opět 
naplňuje.  
 
Každý ví, že Šumavu založil před 55ti lety otec Josef 
Peksa (proto se taky Šumava jmenuje Šumava Peksa 
park), a tak je snad správné připomenout, že letos 14. 
února by se tento zakladatel dožil 95ti let. Letos jsme 
se dočkali jeho veřejného uznání tím, že na jeho 
rodném domě v Bolešinách bude 24.května odhalena 
jeho pamětní deska. Této slavnosti bude přítomno 
Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství              
a očekává se přítomnost Důstojného Otce Kardinála 
Miloslava Duky. Otec Peksa by měl jistě radost,                      
že naše Šumava dále krásně žije pro děti, dospělé, 
Čechy, Slováky, křesťany a všechny dobré lidi.  
 
Děkuji všem, kteří se letos podíleli na mimořádně 
úspěšném a programově bohatém táboře Duhový svět.  
 

                                                     Vaše Vlasta 
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Vážení krajané,  
 
Zasílám Vám fotografie z českého tábora na Šumavě.  
 

Na všech fotkách je vidět kamarádství a pohoda, které 
na letošním táboře panovaly. Zažili jsme hodně za ten 
týden ve Viktorii - déšt, zimu, slunce a horko, výlety              
a soutěže, ale hlavně českého ducha. Málo jsme spali, 
ale za to jsme si užívali fantastické atmosféry, která 
nás celý týden nabíjela. Snad mluvím za všechny,  

 

 
když řeknu, že už se nemůžu dočkat tábora 2015.              
Do té doby budeme žít z historek z letošních prázdnin. 
Děkujeme Vlasto, Helenko, Maruško, Stáňo, Viktorie, 
Nikolko, Terezko, Lucko, Lenko, Dano…prostě vám 
všem za fantastické dobrodružství. 
 

Hodně štěstí. 
 

S pozdravem,  
 

Alena Skočilasová 

 
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  
 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 



 
 

 

 

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 
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Milí priatelia VodaFestu, 
 
Organizačný tím festivalu VodaFest sa rozhodol                   
presunúť festival na neskorší termín. V záujme                 
skvalitňovania programu festivalu sme pozvali na                
VodaFest 2014 niekoľko zahraničných interpretov.                
Organizácia ich pobytu si však vyžaduje viac času                 
a preto sme sa rozhodli zmeniť termín festivalu.  
Dátum konania sa  festivalu bude upresnený                        
v nasledovných mesiacoch. Predbežne však                       
zvažujeme November 2014. Ospravedlňujeme sa                     
za nepríjemnosti spojené so zmenou dátumu. 
 
Všetky ostatné aktivity VodaFestu ostávajú nezmenené: 
 
Australia Day People’s March – 26. januára 2014. 
Pozývame všetkých čechov a slovákov aby sa                      
zúčastnili osláv Dňa Austrálie. Tradičný pochod                 
mestom Melbourne sa začne doobeda o 10.30 hod. od 
rohu Bourke Street a Swanston Street. Stretávame sa                       
o 8.oo hod. ráno v Sokole . Tu sa naše skupiny 
preoblečú do českých a slovenských krojov. Následne 
sa presunieme do mesta na oslavy Australia Day.                
Po pochode sa preoblečieme v Alexandra Gardens,              
kde si pochutnáme i na malom tradičnom obede. 
Prosím nahláste svoj záujem na nižšie uvedenom                  
kontakte. 
 
Stavanie mája sa plánuje na sobotu 3. Mája 2014                
v Šumava Peksa Parku. Budeme potrebovať silných 
chlapov na stavanie mája, zručnéžienky na zdobenie                
a deti zo škôl aby nám pomohli oživiť  tradície jari. 
 
Bližšie informácie a kontaktná osoba:  
Katarína Tomka,  
president@vodafest.org, M: 0413 666 761 
www.vodafest.org, facebook.com/VodaFest 
   

 

Dr. Jaroslav Bořivoj Havíř 
(7 Dec 1923 – 12 Nov 2013) 

 
Jaroslav Havíř led                      
an extraordinary and                 
courageous life. Born in                
Moravia in 1923 his life               
covered a period from                 
the horse and cart to                    
the internet age and the 
super computer. From 
humble rural beginnings he 
studied Law at the University 
of Brno and in 1948 escaped 
from then Czechoslovakia             
to be with his English fiancée. 
He was caught but managed 
at great risk to escape again 

from a coal mine where he was sent as punishment.                       
Together he and Marjorie, now his wife, emigrated                 
to Australia where he worked for 2 years for                             
the government in menial jobs while learning English                       
as his Law degree was unrecognised here.  
They bought a block of land in Blackburn Victoria where 
they lived in a tent then a caravan with 2 small children 
for many years while he slowly built the family home              
in his spare time. 
In the late 1950’s he went to Melbourne University               
and gained an Arts degree and a teaching qualification.             
A gifted and committed teacher he inspired many                    
generations of students in English literature and History. 
After retirement he continued to study, finally                  
completing a PhD in French Literature at Monash            
University at the age of 84.  
He was a man with a strong sense of right and wrong, 
hard working, courageous, thrifty and practical from              
a generation that had experienced the horrors                           
and deprivations of war and dictatorship. 
He felt that with hard work and studious application                
one could educate and improve oneself                
and his life was testimony to that philosophy. 
He will be greatly missed by his surviving        
family and friends both in Australia and in             
the Czech Republic. 



9 Úterní obědy od 12:45 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 

             
    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 18:30hod. od mírně pokročilých. 

Info: Vlasta Sustek, tel.: 0408 088 167 
Email: susvlas@hotmail.com 

 
    Po prázdninové pauze začneme znova                          
           pravidelně od soboty 22. února.      

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

 

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  

  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 maes-
tro 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                             



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: $....................... 
 

Moving? Please don’t forget to inform us of your change of address.  
 

If you wish to make a bank deposit you can do so at:  
Westpac Bank, Account name - Sokol Melbourne Inc., BSB - 033 132, A/C no - 290 864 
Please make sure you put in reference “Kvart + your name” . Thank you. 

 

 

PROGRAM FOR FEBRUARY 2014 

 

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 
 

          
 11.2.14  -   Vepřo-knedlo-zelo        11.3.14 - Hovězí pečeně na houbách s knedlíkem 
       Roast pork, sauercraut, dumplings      Roast beef with mushroom sauce & dumplings 
 

 25.2.14  -   Kuře na paprice s knedlíkem    25.3.14 -  Uzené, knedlík, zelí             
           Chicken with paprika sauce, dumplings     Smoked pork, sauercraut, dumplings    
                             
             
             + polévka a zákusek s kávou   
                       + soup & desert with coffee 
 

                               od 13:00 hodin,    všichni jsou zváni 
 

                   from 1.00 pm, everybody‘s welcome 

 EVERY SECOND 
& LAST TUESDAY 

LUNCH                      
Three courses of Czech cuisine                                             Cost $20 1.00pm 

 EVERY 
THURSDAY COFFEE & CAKE - Pensioners 12.00 

 Sunday 
2.2.14 

Plum Sunday - Lunch 
Booking essentioal on 0411 143 980                                      Cost $25 1.00pm 

 Friday 
14.2.14 

Duck Musique 
Gypsy Swing concert                                                            Cost $25 7.30pm 

$20 
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 Plum Sunday    
        2.2.2014 at 1pm 

                 
              Soup, 
           plum dumplings, 
           coffee & cake 
           All for $25 

 

       

 Bookings must be made before 26.1.14 on mob.0411 143 980       
 

                497 Queensberry Street, North Melbourne 


