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Rok české hudby 2014
Česká hudba má svou nezpochybnitelnou tradici a je známá
po celém světě. Jména jako Dvořák, Smetana, Janáček, Martinů
a Fibich jsou doma i v zahraničí určitou značkou české kultury
v oblasti klasické hudby. Z té modernější nelze opomenout Ilju
Hurníka nebo Petra Ebena. Zajímavá je také skutečnost, že roky
zakončené „čtyřkou" jsou tradičně věnovány české hudbě. Tradice
Roku české hudby započala od velkých oslav výročí B. Smetany
v r. 1924. Od té doby byly roky zakončené čtyřkou chápány u nás
ale i v zahraničí jako Roky české hudby.
Rok české hudby 2014, který oficiálně zahájila novoročním
koncertem Česká filharmonie s pěvkyní Magdalenou Koženou, přesahuje až do zahraničí.
Programová nabídka je rozvržena na celý rok 2014. Během jediného měsíce se v zahraničí uskuteční
průměrně 12 hudebních událostí.
Celé tři desítky nejrůznějších hudebních událostí připravilo České centrum Paříž, jehož program
zahrnuje týden Pražského jara, obnovení tradice Paris–Prague Jazz Clubu nebo Českou sezónu
v divadle André Malraux. Četná setkání s českou hudbou nabízí take České centrum Vídeň. Rakušané
se mohou setkávat s českými velikány, a to také díky festivalu dokumentárních filmů věnovanému
osobnostem české hudby. Série koncertů v klášteře Klosterneuburg představí mladé hudební talenty.
Další akce se uskuteční ve Štýrském Hradci.
České centrum Londýn osloví posluchače vážné hudby oslavou výročí Antonína Dvořáka. Projekt
s názvem Inspired by Dvořák vzniká ve spolupráci s britskými partnery a podílí se na něm
i londýnští filharmonici. České centrum New York pozve posluchače na recitál houslisty Pavla
Šporcla, další lákadlo představuje concert skupiny Please the Trees. České centrum Soul zajistilo pro
posluchače ve spolupráci se Seongnam Arts Center concert České filharmonie. Koncerty pod širým
nebem skupiny The Tap Tap či Ivy Bittové čekají návštěvníky v Izraeli.
Ve znamení české hudby se uskuteční nizozemský Festival staré hudby v Utrechtu. V Nizozemsku
se dále chystá rozsáhlá spolupráce s Rotterdamským symfonickým orchestrem. Česká hudba zazní
i na významných španělských hudebních festivalech: Festival de Santander, Quincena Musical de San
Sebastian, Via Stellae Santiago de Compostela a Arte Sacro Madrid. Zpěvačka Marta Töpferová
a jazzový basista Tomáš Liška vystoupí na největším kyjevském festivalu Krajina Mrij. Ruské
veřejnosti se na festivalu v Moskvě nazvaném Vesna v Rosiji představí těleso Janáček Ensemble
a vystoupením připomene 160. výročí narození českého skladatele Leoše Janáčka.
Do Roku české hudby je zapojeno celkem 22 českých center působících v zahraničí. Záštitu nad ním
převzali dirigent sir Simon Rattle a jeho manželka Magdalena Kožená. V Česku se uskuteční v jeho
rámci přibližně 800 akcí. Rok české hudby zakončí gala concert světových sólistů s českými
profesionálními orchestry v pražské O2 areně 17. prosince.
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Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

From the Committee
Hello!!
We have had a very hot beginning to 2014.I hope that
you have all managed to keep comfortable in this long
heat wave.
Sokol has managed to have functions even in the high
temperatures.
On Plum Sunday, despite the 45-degree heat, 20
people managed to attend and enjoy the delicious
soup and Plum dumplings that Vlasta prepared. It was
a big effort to prepare 300 dumplings. THANK YOU
VLASTA.THANKS to staff that helped on the day,
Vlasta, Sharyn and our Czech student Peter a brilliant
effort on part of guests and staff on such a HOT day.
The Gipsy Music was a very entertaining concert
enjoyed by over 100 guests. Helping in the bar were
Nicky Penak, Sharyn and Peter.
We have some excellent functions in March
the classical UZUNSTEIN CHAMBER ORCHESRTA
from Sydney Sat 8 March and the MASK BALL
Saturday 15March. Please try to book in advance.
(SEE ADVERT FOR DETAILS).
Tuesday lunches started again and we’d like to remind
you that with this year they will only be held every

second and last Tuesday of the month. Many people
attended the first Tuesday lunch in 2014. We welcomed
our new Czech teacher Eliška Kyršová who will be
involved in Melbourne Czech community activities for
the next five months. Eliška will help us with our library
in the National House, run a book club and discussion
nights, teach Czech lessons for advanced students
and be the coordinator for the BIG CZECH TRIVIA
EVENING Saturday 17 May. Please contact her if you
can assist with questions on a particular genre. Our
community is privileged to have such a teacher sent
from the Czech Republic, all thanks to the persistent
efforts of the Czech School of Melbourne.
The heat was TOO much for our aging air conditioning
system. An emergency repair had to be done so that
the Gipsy concert could be held. The cost was nearly
$3000.
Please if anyone can help with a donation towards
the cost of the repair, it would be greatly appreciated.
Also any donations of prizes for our trivia night will be
gratefully accepted.
Hope to see you all soon at functions!!
Vera
President of Sokol Melbourne Inc.
P.S. Thank you to our hardworking editor Markéta
for producing Kvart.

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!

Plum Sunday—good time was had by all...

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

You‘ll have access to all functions,
photos and news, current & past.
www.facebook.com/sokol.melbourne

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au
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Líbí se Vám naše nová nalakovaná podlaha v sále?

Dobrý den
I hope 2014 is a good year for everyone.
Our functions have started up again and we are very
busy and even tired sometimes! We are looking for
willing helpers please. We particularly need a volunteer
to project manage building maintenance and upgrades
at Sokol.
Our very kind committee member Vlasta Sustek
purchased some artwork (4 pieces) from Czech
Republic and Sokol would like to invite members to
make a donation for framing. A plaque with their name
as a ‘friend of Sokol’ will be added to the frame, and
the picture will be displayed on the dance hall wall.
A donation of $240 should cover the cost of framing
and plaque per picture.
Finally, we encourage you, if you are not already
a member, to become one as it will help us to apply
for government grants for the club. Děkuji

Ohlas tanečních skupin a návštěvníků je skvělý.
Tuto práci odborně provedl Shane Marie. Pro ty, kteří
by měli zájem o jeho službu, dáváme k dispozici jméno
jeho firmy „Pristine Timber Floors“ a telefonní spojení:
0433 066 236.

Z křesla seniorů

Keep well and happy!
Ahoj
Sharyn Stevens
Secretary of Sokol Melbourne Inc.

Finanční zpráva za leden 2014
Celkový stav k 31. 1. 2014 byl 16.639.56, vydání
v lednu bylo celkem $2.644.25. Hlavní položkou byl
tříměsíční účet za elektřinu ve výši $1.035.94 a účet
za vodu $493.45. Příjem v měsíci lednu činil $2.276.-.
K 1. lednu je rovněž předplaceno fonografické povolení
na rok 2014 ve výši $74.03 a obnovena licence na
prodej alkoholu ve výši $214.90.
Dárci v lednu a únoru 2014: Pí. Kutková, p. Burian,
p. Schneider, p. Oliverius, p. Ondrášek, pí. Simon,
p. Mašina, manželé Hemalovi, manželé Bebrovi,
pí. Hyblbauer. Celková částka činí 725 dolarů.
Srdečně děkujeme Vám všem za Vaši stálou podporu.
Vlasta Sustek
Treasurer of Sokol Melbourne Inc.

Nedávno jsme oslavili v kruhu přátel a jeho rodiny
velice vzácné narozeniny našeho váženého krajana
a bývalého člena výboru p. Milana Hemaly, který se
ve zdraví a v péči své manželky Lolinky dožil
požehnaných 92 let. S chutí si vypil skleničku
šampaňského a účastnil se veselé debaty. Přejeme
Milanovi, aby s námi ještě dlouhou dobu
ve spokojenosti prožil. Blahopřejeme Ti, Milane.
Tvoji přátelé ze Sokola a Melbourne

We are in desperate need of WEBMASTER.
If you can help in any way of if you know of
anyone who‘d be able to help us, please
contact the committee.
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Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

Česká škola Melbourne
Česká škola Melbourne začala svůj pátý rok výuky
v plném nasazení a s velkým očekáváním. Nové
rozdělení do tříd, nové učebnice, výuka každý víkend,
ale hlavně příjezd naší nové paní učitelky Elišky
Kyršové z ČR. Hned třetí den po příletu do Austrálie se
Eliška zapojila do výuky. Potěšila nás hrou na kytaru
a flétnu, zpěvem, svým úsměvem a šarmem. Kromě
zpívání, her a výuky jsme v únoru pro děti uspořádali
výtvarný workshop a pro rodiče motivační seminář.
S programem Zpívání jsme navštívili také pondělní
a páteční českou playgroup.
Ceníme si toho, že vláda ČR z 13 míst na celém světě
vybrala právě Českou školu Melbourne a Perth
a vyslala k nám učitele českého jazyka. Je to ocenění
našeho dlouhodobého úsilí a výsledků, které jsou
očividné.Chvála přichází i od babiček z České
republiky, které se přijely podívat na svá vnoučata.
Velmi nás těší stoupající zájem o školu. Mezi novými
žáčky jsme uvítali také Amálku z Warragul (vzdáleného
2 hodiny autem) a Natálku z Warrnambool, které cesta
do školy autem trvá přes tři hodiny. Vítáme v novém
školním roce všechny naše školáčky
a rodiče,
obzvláště ty nové, a paní učitelku Elišku. Přejeme jim,
aby se jim v české škole líbilo a aby si zde našli
spoustu nových kamarádů a hodně se toho naučili.
Eliška Kyršová je nová pedagogická síla vyslaná
Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže ČR
v rámci programu podpory českého kulturního dědictví
v zahraničí. Je původem z Prahy, ale díky své touze
poznávat nové kultury navštívila většinu Evropy.
Vystudovala český a anglický jazyk, dlouhodobě se
věnuje výuce češtiny pro cizince. Své profesní
zkušenosti mimo výuku sbírala jako vedoucí
na dětských táborech, lektorka mimoškolních
zájmových aktivit (flétna a rozvoj hudební tvořivosti)
a neformálního vzdělávání. Když se nevěnuje práci,
hraje na kytaru, relaxuje organizováním zážitkových
kurzů a turistikou máchovského typu. Je douholetou
aktivní dobrovolnicí a zajímá se o vzdělávání.

Dětská knihovna České školy Melbourne
je otevřena i pro veřejnost

Eliška posílí tým České školy Melbourne a bude se
věnovat i dalším krajanských aktivitám.
Zuzana Vasitch, ředitelka ČŠM
zuzana@czechschool.org.au
Kde se můžete s Eliškou seznámit?
Milí krajané,
jsem v Melbourne nová a velmi mě zajímá, jak a čím
žijí Češi v Austrálii. Chci se aktivně zapojit do místního
krajanského dění, a tak se těším na setkání s Vámi
se všemi, na Vaše zážitky a zkušenosti. Potkat se
můžeme v Sokole, kde se budu vždy v úterý starat
o knihovnu, nebo na těchto pravidelných aktivitách,
kam jste srdečně zváni:
Čtenářský klub pro dospělé, v neděli odpoledne.
Kondiční čeština pro krajany a jiné nadšence, v úterý
před obědem.
Tematické besedy související s českou společností
a kulturou, obvykle jednu neděli v měsíci.
Více infomací naleznete v inzerátech na straně 8.
Pokud máte tipy na zajímavé aktivity, které by se daly
uskutečnit, neváhejte mě kontaktovat:
eliska.kyrsova@seznam.cz nebo 0423 258 470.

Školáci s flétničkami pod vedením Elišky

Do you want to learn Czech?
Beginners start on the 27th Feb 2014

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: zuzana@czechschool.org.au

every Thursday 7 – 9 pm in Nth Melb.
at the Gallery, 511 Queensberry St
Intermediate & Advanced courses offered
Info: Zuzana Vasitch, tel.: 0413 032 366
zuzana@czechschool.org.au

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
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Noc s Andersenem letos také na Šumavě
Česká škola Melbourne zve malé i velké příznivce
pohádek, dětských knížek, divadélka, táboráku,
písniček, stanování a hlavně češtiny a slovenštiny
na naší první Noc s Andersenem. Na toto vše
se můžeme těšit 5. dubna 2014 na Šumavě
v Belgrave od 16 hodin.
Noc s Andersenem je celosvětový projekt na podporu
dětského čtenářství, který se zrodil roku 2000 v České
republice, v uherskohradišťské knihovně. Jak napovídá
název celé akce, jedná se vlastně o pohádkové
nocování. Přespává se v knihovnách, ve školách
i jinde, kde se děti seznamují s literaturou a čtením.
Duchovním patronem celé akce je slavný dánský
pohádkář Hans Christian Andersen a letos se v logu
objeví také známý komisař Vrťapka (obrázek nahoře)
z dílny spisovatele a ilustrátora Petra Morkese.
Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české
knihovny svádí boj s konkurencí populárnějších médií
o zájem dětí a dětské čtenářství. Všichni víme,
že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje –
knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od bezduchého
vysedávání před televizní obrazovkou k počítačový
hrám. A přitom existuje docela jednoduchá cesta
(jak tvrdí známý pražský psycholog dr. V. Mertin) –
dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké
dobrodružství. V rodině, kde čtou rodiče, nemají děti
závažné problémy se čtením. Čtení má zásadní dopad
například na utváření slovní zásoby, porozumění
struktuře jazyka a rozvoj psaní. Zároveň výrazně
ovlivňuje upevňování morálních hodnot a vazeb mezi
rodičem a dítětem.

Výtvarný workshop s Eliškou se dětem moc líbil

„Všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou
pro dětskou duši." Zdeněk Svěrák
Také děti v Melbourne budou mít letos příležitost se
účastnit tohoto skvělého projektu a zároveň
společně dodatečně oslavíme Mezinárodní den
dětské knihy, který se připomíná každoročně
2. dubna po celém světě v den narození pana
Andersena.
Sejdeme se v 16 hodin na Šumavě v kuželkárně.
Odpoledne začneme divadélkem, následuje táborák,
dále večerní čtení pohádek, hry a lampionový průvod
(s baterkami).
Děti si přinesou svou oblíbenou knížku, o které
nám něco řeknou.
Akce proběhne i za nepříznivého počasí. Účast
nutno potvrdit nejpozději do 30. března.
Cena je $ 10 na dítě s možností stanování přes noc,
extra $ 10 za stan.
Prosíme, zašlete email s věkem dítěte a upřesněte
jazyk, ve kterém se bude účastnit čtení pohádek
(česky / slovensky / anglicky). Děti do 6 let pouze
za doprovodu dospělého. Potvrzení účasti emailem,
kontaktujte Zuzanu Vasitch:
zuzana@czechschool.org.au
nebo telefonicky 0413 032 366.
Těšíme se na všechny.

Seminář pro rodiče

Vysílání českého rozhlasu každý čtvrtek
na sbs.com.au/Czech v 17:00
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Tomáš Garrigue Masaryk
první prezident Československa
Letos se uskuteční druhý ročník soutěže Český Honza
na cestách, která chce podpořit české děti a českou
kulturu v zahraničí. Zapojením se můžeme nejen
ukázat svůj osobní vztah k Čechám, ale také můžeme
předvést svůj talent nebo koníček širší veřejnosti.
Každoročně je v této soutěži oceněno několik českých
dětí žijích trvale v zahraničí ve věku od 6 do 18 let, a to
ve třech kategoriích: povídka, výtvarné dílo nebo
osobnost. V poslední kategorii jsou oceňovány děti,
které dělají něco výjimečného v jiné oblasti. Z každé
kategorie jsou pak ohodnoceny tři nejlepší nebo
nejzajímavější práce. Pro hodnititele je nejdůležitější
motivace autora a nápad, posuzuje se také výsledek
vzhledem k věku dítěte.
Soutěž probíhá pouze na internetu a pro účast
v soutěži není nutný zápis v české škole. Příspěvky do
soutěže lze posílat až do 30. dubna, tak se do toho
neváhejte pustit. Přesné informace naleznete na
adrese http://www.ceskyhonza.com.
Czech competition

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

Tomáš Garrigue Masaryk (7. března 1850 Hodonín –
14. září 1937 Lány) byl státník, politik, filozof
a pedagog. Byl poslancem rakouskéříšské rady
a univerzitním profesorem.
Československo bylo mezinárodně uznáno za
samostatný stát a Masaryk byl 14. listopadu 1918
zvolen prvním prezidentem. Za klíčový podíl na vzniku
samostatného nezávislého státu byl označen
za Prezidenta Osvoboditele a k jeho osmdesátým
narozeninám byl přijat tzv. Lex Masaryk obsahující
větu: „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“
V květnu 1920 byl zvolen prezidentem republiky
podruhé a v květnu 1927 byl zvolen prezidentem
republiky potřetí. Prezidentem byl zvolen i 24.
května 1934, počtvrté a naposledy i přes špatný
zdravotní stav.
T. G. Masaryk byl sedmnáctkrát navržen na Nobelovu
cenu míru.
First president of Czechoslovakia

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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Get set to immerse yourself into the rich sounds of Eastern
European Culture .
A maestro of classical rhythmic literacy fused with emotive Slavic melody.\\
(Sydney, July, 2013) The Uzunstein Chamber Orchestra was recently launched in Sydney under the directorship
of Maestro Giga Jeleskovic, who hails from a 30 year career as composer, performer and contemporary auditory
artist - the Uzunstein Chamber Orchestra resonates well with seasoned classical music lovers and the avant
guard artists set, alike.
Consisting of a string quintet ensemble of cello, two violins, a mandolin and guitar, the Uzunstein Chamber
Orchestra encompasses the full spectrum of colourful dramatic contrasts fused with Slavic influences, complex
polyrhythms , eloquent and beautiful narratives, complete with ubiquitous haunting melodies – all of which are
original compositions penned and performed by Giga.
Giga’s professional accomplishments are legendary. After a secondment with the reputable Bosnian State
Theatre ,Giga has composed and performed for numerous recordings, operas, radio dramas, dramatic musicals
and cabarets within Europe and Australia. Highlights include the opening ceremony for the 2000 Australian Olympics, musical lead and performer in the Rocky Horror Picture Show, author of the highly acclaimed Stonesleeper
for the Parramatta Sydney Arts Festival, a three year residency at the lands State Theatre in Linz, Austria - and
more recently forming his classical chamber ensemble organically grown in Australia for private discerning recitals
and all-inclusive public performances.
Giga’s idiosyncratic style is highly innovative by fusing traditional classic music with his East European Slavic
heritage.
The great richness and poetic beauty that Giga’s music imparts to his audience is both soulful and memorable –
and always seductive, leaving you wanting for more.
__________________________________________________________________________________________

ONE NIGHT ONLY IN MELBOURNE!
Saturday 8th of March 2014 7.30pm
Sokol - 497 Queensberry St, North Melbourne
Tickets $30 at the door or www.stickytickets.com.au
Discounted Group bookings Enquiries: 0419 251 013

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

Czech workshops

Afternoon Chamber Music
with Ivana Snaidr
Sunday May at 3 pm
Celebrating the International Year
of Czech Music 2014
Dvorak’s String Quartet in FOp 96
‘American’
1.Allegro ma non troppo , 2.Lento,
3. Molto Vivace , 4.Vivace ma non tropo
Performed by Ivana Snaidr String Quartet

Also on the program
A Selection of famous melodies
by Czech Composers and
Czech poetry reading
by Barbara Semenov

******************************
Czech House,
497 Queensberry Street, North Melbourne
Tickets $30

Milí krajané,
srdečně Vás zvu na první besedu s názvem Jak
se žije v Praze a Melbourne v rámci cyklu
Česká republika po revoluci, která se bude konat
v neděli 2. března od 18 hodin v Galerii Domov
(511 Queensberry St, North Melbourne). Beseda je
určená především těm, kteří nemají příležitost nebo
možnost se pravidelně vracet do České republiky či se
nechtějí spokojit jen s informacemi z médií a navíc rádi
diskutují. Přijďte si popovídat a podělit se o své
zkušenosti. Besedy budou probíhat jednou měsíčně
(v březnu výjimečně dvakrát: 2. března, 23. března,
13.dubna).

Vážení milovníci a milovnice českého jazyka,
máte pocit, že českým jazykem nevládnete
jako dříve? Nebo byste chtěli zdokonalit své
jazykové dovednosti či se dozvědět o jazyce
něco nového? Zajímá Vás, co se dnes děje
s češtinou v Čechách? Pak přijďte na Češtinu v kondici,
která začíná 11. března od 11 hodin v Galerii Domov.
Budu se na Vás těšit pravidelně jednou za 14 dní
(25. března, 8. dubna…).

Milí čtenáři a čtenářky,
přijďte se podívat do právě vznikajícího
Čtenářského klubu, který je určen pro
všechny, kteří nad českou literaturou ještě
nezlomili hůl. Pokud rádi odpočíváte
u zajímavé knihy v češtině, chcete se něco nového
dozvědět a podělit se o své čtenářské dojmy s ostatními
knihomoly, neváhejte přijít. První informační setkání
se uskuteční 2. března od 14:30 hodin v Galerii Domov.
Setkání budou pravidelně jednou za 14 dní
(16. března, 6. dubna…).

Bookings 0412 525 769 or at the door

Eliška Kyršová
eliska.kyrsova@seznam.cz

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

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

COOL ZONE
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

Zahájení školního roku

Táborák
29. března 2014
od 16 hodin
také klobásy, zážitky a zhodnocení.
Táborníci mají pohoštění zdarma,
hosté za $4.00. BYO pití.
Pořádá rodičovské sdružení tábora.
info Vlasta Šustek - tel. 0408 088 167
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Česká škola Bayside zahájila úspěšně další školní rok
zápisem 14 dětí, hrami, řazením slov, gymnastikou
s obručemi, zpíváním, hraním s maňásky, psaním
na tabulky a oslavou narozenin sedmileté Georgie.
Máte-li zájem o snadnou výuku českého jazyka
pro školáky a předškoláky, zavolejte si o informace
pí. Vlastě Šustek na telefon 0408 088 167
nebo 9551 0279.
Scházíme se v hale kostela St. Mathew
na rohu Park Road a Nepean Hwy v Cheltenham
vždy od 2 pm do 3.30 pm.

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 TRIVIA EVENING AT SOKOL
Saturday 17th May 2014
Learn some interesting facts about the Czech Republic!
All questions in both Czech and English, many different
genres, so everybody will be able to contribute.
BYO snacks only, drinks available for purchase from the bar.
Competing in teams of 8, so get your friends / colleagues / family
ready, select your captain (who will be responsible for
filling in your group‘s answer cards)
and book your table on 0411 143 980 (Vera)
Entry $10

Traditional Easter Celebration
Traditional Easter celebrations will again be held
at Šumava, Belgrave

20th of April 2014.
Lunch comprising several popular courses
will be served from 12noon.
In memory of Father Aurelius Hrdina we will hold
prayers at 2pm in front of the chapel.
In the afternoon you can enjoy the Slovak band
„Samreza“, have a dance or sing along.
Traditional Czech cakes and apple strudel
from Šindler will be served with coffee.

Slovenská škola
Slovenská škola začala 15. února.
Přihlášeno je 30 dětí.
Vyučování se koná v Hawthorn Community Centre,
Henry St, každou sobotu od 14.30 hodin.
Další informace podá paní Marta Kapustová
na tel. 0437 699 690

We look forward to seeing you there.
Management of Šumava
Locks Way, Belgrave South,
Telefon: 9754 5159
Melway 84 J5

Slovenské mše svaté v A‘Beckett St, Kew se budou
sloužit od února vždy poslední neděli v měsíci.

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 FOR MARCH 2014
EVERY SECOND LUNCH
& LAST TUESDAY Three courses of Czech cuisine
EVERY
THURSDAY

Cost $20

1.00pm

COFFEE & CAKE - Pensioners

Saturday
8.3.14

Uzunstein Chamber Orchestra

Saturday
15.3.14

Mask Ball

Booking 0419 251 013

Dinner from 7pm - $25, Bookings 0411 143 980

12.00

Cost $30

Cost $10

7.30pm

8.00pm

Obědy v Sokole ~ Lunches at Sokol
Obědy se budou konat každé druhé a poslední úterý v měsíci od 13.00 hodin
Lunches are every second & last Tuesday of the month from 1.00 pm
11.3.14 - Hovězí pečeně na houbách s knedlíkem
8.4.14 - Segedínský guláš s knedlíkem
Roast beef with mushroom sauce & dumplings
Pork & sauerkraut goulash with dumplings
25.3.14 - Uzené, knedlík, zelí
Smoked pork, sauerkraut, dumplings

29.4.14 - Kuře se smetanovou omáčkou s houbami
a tarragonem, knedlík
Chicken with creamy mushroom & tarragon sauce,
dumplings

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

Everybody‘s welcome !

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.

$20

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

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
AUSTRALIA

Print Post Approved
PP 340742/00052

Sokolský list
POSTAGE
PAID

