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Všechny  
 

 

Krásné vánoční svátky, 
hodně štěstí, zdraví, lásky. 

 

Kromě dárků, co víc si přát? 
Aby se každý dokázal smát. 

 

Aby měl v srdci lásku a klid, 
bez toho šťastně nedá se žít. 

 

V ten kouzelný vánoční čas,  
ať přání se vyplní každému z Vás. 

 
 

 



 
 

Hello - Dobrý den, 
 
Sokol wishes you a very happy and healthy Xmas              
and New Year !! 
 
All the new committee has been working hard and                     
I thank them all for their tireless efforts in the last             
few weeks. 
 

We have received a grant for improvements to our 
building, however Sokol needs to put in the same 
amount in order to receive the money. The grant 
needs $20,000 extra form Sokol to get the $20,000. 
We do not have that much to spend and still have 
enough to cover the running costs of Sokol.                                
As a consequence I am asking for donations. We              
could cover about half on our savings, so we hope          
that some of  you can help us, it would be a pity to       
lose the government grant. 
 

There are still some functions that you can attend 
Saturday 6 Dec Radegast concert (cymbal music) 
Sunday 7 Dec  children St Nickolas afternoon 
Saturday 13 Dec  St Nickolas dinner dance last one                
for 6 months 
Tuesday 16 Dec Xmas lunch last Tuesday for the year 
Saturday 20 Dec Xmas lunch 
Please try and support us, we would really like to                  
have good attendance for these end of year                           
celebrations. 
 

The dancing lessons and Tuesday luncheons begin              
the second Tuesday in February 10  2015 
 

Thank you again for your support 
 
 

Vera Zlaty 
President SMI                                                           
 

 
 

 
 

Finanční zpráva za měsíc říjen 2014  
 

Ke dnu 31. října bylo na kontě Sokola Melbourne Inc.          
$ 17,336.33. 
 

V tomto uplynulém období jsme mimo jiné zaplatili               
i velkou položku $ 7,126.44 jako úhradu Land Tax.   
Tato pohledávka vznikla z neprojednaného účtu za 
minulých sedm let. V roce 2007 požádala tehdejší 
pokladní Sokola o zproštění platby taxy. Věc byla 
nevyřízena. Za tuto dobu se změnily rovněž i různé 
požadavky z State Revenue Office. Proto jsme byli 
požádáni poslat znovu veškeré dokumenty, zda 
spadáme pod kritéria pro osvobození z placení.                   
Věc byla vyřízena v srpnu 2014 v náš neprospěch. 
Proto bylo nutno zaplatit zpětně taxu za uplynulých 
sedm let. Částku jsme zaplatili, ale přesto jsme se 
rozhodli podat odvolání.  
 

Celkový příjem v měsíci říjnu činil $ 4,409.96. Hlavním 
zdrojem byly poplatky za pronájem našeho sálu        
celkem $ 1,565.00. Dary činily $ 470.00.  
 

Děkujeme těmto dárcům: pí. Fialka, p. Podlešák,                    
p. Beran, p. R. Dobiášek, pí. Bubeníčková,                                  
pí. M. Kopeček, pí. Baboučková, p. M. Trnka,                             
pí. I. Snaidr, p. V. Sujanský, pí. P. Kohout. 

      Čtěte na straně: 

2 ......... Ze stolu výboru  6 ..........  Česká škola Melbourne 

3 ......... Z dění v ND  7 ..........  Vodafest 2014 

4 ......... Vánoční   vzpomínání 11 .........  Program 
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Contacts: 
Vera Zlaty Mob: 0411 143 980     
email: verazlaty@gmail.com 
Vlasta Sustek  Ph: 9551 0279      
Mob: 0408 088 167 

From the Committee 

SOKOL MELBOURNE Inc. 
Národní Dům  
497 Queensberry St., 
North Melbourne, VIC 3051 
ABN 91 413 889 508, A0030170P  

 

 Nedělní pobožnosti na Šumavě  
 

     7.12.2014 od 11.00 hod. 
   4.1.2015 od 17.00. hod 
   1.2.2015 od 11.00 hod. 
 

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

 
Slovenské mše svaté  

                         v A‘Beckett St, Kew  
            14.12.2014 od 12.00 hod. 

mailto:verazlaty@gmail.com
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Afternoon singalong with 
Czech songs of the 60’ & 70’ 
with Ivana & Přemek  

 

 
 

On behalf of Sokol committee we would like to thank 
you for another and even more special Sing along               
after five performance. 
I believe that your effort to unite members in our 
Czech community will enhance deep friendship and   
we can continue grow and serve for right purpose in 
our commitments to keep alive our Czech traditions. 
Singing along in big group is actually well known,                 
that is a perfect way to continue our happiness for 
right purpose . 
 
We look forward to see more of our members to come 
to  Sing Along performance. With your new repertoire 
it will be unforgettable occasion .  
 
Respectfully  
Jitka Penak  
 
On behalf of Sokol  committee 
 

 

  
 

Hledáme editora Kvartu (dobrovolná pozice).                  
Pokud máte zájem, kontaktujte výbor Sokola,                    

napište nám na email sokol@aapt.net.au a nebo                   
více informací můžete získat od Markéty                                   

na mob. 0481 114 994. 

 

 
 

v sobotu 20.12.2014 
 

od 13.00 hod 
 

polévka nebo chlebíčky 
řízek s bramborovým salátem 

káva, čaj a vánoční cukroví 
 

$25 
 

Rezervace nutná. 
Volejte Věře na mob. 0411 143 980 

 

Naše tradiční letní hody    
 

se švestkovými knedlíky  
 

se budou konat v neděli  
 

22. února 2015 
 

   ve 13.00 hod.     
 

       cena oběda $ 25.00  
 

Rezervace tel. 0411 143 980 (Věra) 
 

    

 

Sokolský 
Vánoční 
Oběd  

497 Queensberry St., Nth Melbourne 

mailto:sokol@aapt.net.au
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       Vánoční                                                    
 vzpomínání 
 
 
 

Každý rok se zdá být ten čas vánoční dříve v dohledu 
než rok předchozí. Kde jsou ty dětské roky, kdy se dny 
před Ježíškem zdlouhavě vlekly a i čas mezi Mikulášem 
a Vánocemi byl prostě nekonečný. Také na Štědrý den 
šly hodiny velmi pomalu. Jen toho těšení přibývalo. 
Hlavně, když jsme dopoledne zdobili stromeček. 
Maminka nás posílala dělat práce daleko od kuchyně, 
aby mohla trochu v klidu chystat tu řadu dobrot. Ráno 
to byly vánočky, krásně upletené a do zlatova lesklé             
a k tomu ještě dvoje cukroví. V poledne už byl zabitý 
kapr a vařila se rybí polévka. Odpoledne se obíraly 
kapří hlavy, krájela zelenina a balily řízky. K tomu 
maminka ještě stihla udělat tažený štrůdl přes celý 
stůl, aby byl ještě vlahý a křupavý. Bramborový salát už 
byl hotový den předem, jen bylo třeba ručně umíchat 
majonézu (tehdy ke koupi nebyla). Taky se vařil 
švestkový a jablečný kompot. 
Zdá se, jakoby se vánoce točily jenom kolem jídla,                  
ale u nás doma se poslouchaly a zpívaly koledy, 
naslouchalo vánoční poezii a vážné hudbě z rádia.                
Po večeři jsme se chystali na půlnoční mši do kostela, 
kde jsme obě s mámou zpívaly ve sboru Rybovu 
skladbu Hej mistře. Táta si připravoval půlnoční a 
božíhodové kázání a všichni jsme celý den dělali 
tajnosti, co kdo dostane a čím kdo koho potěší a co                
si kdo přeje najít pod stromečkem. Copak ti asi letos 
Ježíšek nadělí, .. ptávala se naše maminka s jejím 
líbezným a trošku potutelným úsměvem. No, jestli                 
jsi byla hodná, tak tam snad něco pro tebe bude, 
dodávala. Na tom, aby tam byly hodnotné a ty pravé 
dárky se ale nejvíc podíleli moji dva bratři Sláva a 
Pavel. Bylo to hlavně v době, kdy otec měl skrovný 
plat, ale bratři už byli dobře zaměstnaní, ale ještě 
svobodní. A tak jsem jednou našla pod stromečkem 
vysněné šedé přezůvky, jindy dlouhý vyšívaný župan 
nebo lyže. V době před dokončením našich studií,               
kdy to naši táhli se dvěma studenty to šlo v rodině 
opravdu na tenko. Ale to už jsme byli dost rozumní, 
abychom se uměli radovat i z malé krabičky kapesníků 
nebo hezkého dopisního papíru. Bráškové nikdy 
nepohrdli ode mě – studentky dárkem ponožek, 
pitralonem nebo šálou. A i ty kapesníky někdy dostali. 
Táta si potrpěl na knížky. Hlavně je rozdával a taky 
ještě ten večer před odchodem na půlnoční my jako 
malé i větší z nich četl až do mých čtrnácti let. Často 
jsem se tak naučila celé statě nebo básně nazpaměť. 
Tehdy to šlo rychle a lehce. Kde jsou ty časy!! Teď se  
 

učím malou motlitbu a ani po desáté mi nevleze do 
hlavy. Je ale zvláštní, že silné zážitky předvánočního 
těšení, chystání a té tajúplné slavnostní nálady 
s tátovým vroucím díkuvzdáním a společnou 
modlitbou u bíle prostřeného stolu se svíčkami, 
rozžatými za jednotlivé zemřelé a na štastný záblesk 
v očích nás všech si pamatuju jasně dodnes.  
Tuto vzpomínku ukončím s přáním vám všem, abyste 
prožili šťastné vánoční okamžiky v kruhu rodiny či 
přátel a známých také letos a k tomu i šťastný zdravý          
a spokojený celý nový rok 2015. 
 

Vaše Vlasta Šustková 
 
 
 

Recepty ze sokolské kuchyně 
 

Vánoční štrůdl z listového těsta FILO 
 

Je to rychlý závin. Nejvíce práce vám dá oloupat jablka 
a nakrájet je na plátky. Pro toho, kdo má elektrický 
kráječ, je to jen h r a č k a.  
 

Postup: 
 

 Čtyři listy těsta – navrch pokapat máslem a lehce 
posypat hrstí strouhanky 

 Navrstvit nakrájená jablka (asi ze tří jablek) 
 Cukr – skořice – hrozinky – vlašské ořechy 

(nasekané nebo namleté) 
 Navrch opět hrst strouhanky a ještě pokapat 

máslem 
 Zabalit 
 Navrch potřít máslem a také vymazat pekáč 
 Pečeme asi 45 min. – prostě dozlatova 
 Nakrájené díly posypeme práškovým vanilkovým 

cukrem 
 

... Pravý vánoční čas se štrůdlem doplní hudba našich 
krásných koled, zvonkohra, čaj s rumem a pokoj v duši 
– tak, jak to stojí v nápisu nad jesličkami: “Sláva na 
výsostech Bohu a na zemi pokoj všem lidem dobré 
vůle!” … 
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 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    
        Info: Vlasta Sustek, tel.: 0408 088 167 

Email: susvlas@hotmail.com 

 
Dětská knihovna 
České školy Melb. 
 
je otevřena i pro veřejnost 
vždy v době konání výuky 
v Národním domě   

                            497  Queensberry St, Nth Melb. 
 

Možno si vypůjčit: dětské knihy, časopisy, 
učebnice,  

DVD, CD a literaturu pro rodiče. 
 

Info o škole: www.czechschool.org.au 

 
 

Tradiční letní tábor pro děti  
a se bude konat opět na Šumavě  

od neděle 4. ledna 2015                                                                         
do soboty 10. ledna 2015 poledne. 

Cena $280 za dítě. Sleva pro stálé vedoucí.  
 

Všechny děti mladší 7mi let se mohou zúčastnit pouze                                    
v doprovodu rodiče. Tábor je svépomocný, proto je pro                             
celý tým práce vedoucích, včetně kuchyně, dobrovolná.      

 

Za táborové vedení vás zdraví 
Vlasta Šustek   

Mob.: 0408 088 167 

 

Sokolský stánek na Vodafestu 2014 

Tuesday 16.12.2014 
from 1pm 

 

Soup; turkey, smoked pork, red cabbage,    
baked potato; coffee - tea                                  

and Czech Christmas cookies. 
 

$25 
 

For bookings please call Vera  
on mob. 0411 143 980 

 

497 Queensberry St., Nth Melbourne 

mailto:susvlas@hotmail.com
http://www.czechschool.org.au


Srdečně Vás zveme na tyto akce: 
 

31. ledna od 10 do 12.30 hodin  – 1. Zpívání v roce 2015, zahájení výuky 
 

31. ledna od 13 do 16 hodin    – Výtvarný workshop Lidice, pro děti 4 – 16 let 
 

20. února od 19.30 hodin       – Seminář pro rodiče – Bilingvní výchova dětí 
 
 

21. března – 2. Noc s Andersenem na Šumavě  
           & oslava 5. výročí České školy Melbourne 
 

Děti se mohou těšit na:  
 hry a pohádkové úkoly 
 divadýlko & čtení knížek 
 lampionový průvod 
 táborák s písničkami 
 stanování přes noc   

 

Všechny akce pořádány Českou školou Melbourne a rovněž tak dětská knihovna jsou otevřeny celé 
české a slovenské komunitě. Více informací naleznete na www.czechschool.org.au nebo nás 

kontaktujte telefonicky 0413 032 366. Rezervace nutná. 
 

V prosinci se k nám můžete připojit na Mikulášské nadílce v neděli od 15 hodin v Sokole a nebo            
si s námi přijďte zazpívat koledy na vánoční besídce v sobotu 13. prosince od 10 hodin.  

 
Děkujeme Vám za Vaši přízeň v tomto roce, přejeme Vám pohodové svátky, prázdniny plné 

zážitků a radosti a těšíme se na Vás v roce 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Česká škola Melbourne zakončila 5. rok svého působení vystoupením na VodaFestu. Letos to dětem,                   
v nových pestrých krojích, obzvláště slušelo. Děkujeme VodaFestu za zapůjčení krojů a paní Ivaně Jančářové               
a Miriam Kačmarské za zručnost a trpělivost při šití. Se závěrečnými slovy koledy Já malý přicházím koledovat                

„...až větší budu, líp zpívat budu“ se s Vámi loučíme a těšíme se na společné zpívání v roce 2015.  

6 

 

Česká škola Melbourne  
oslaví 30. ledna 2015  

5. výročí svého založení 

http://www.czechschool.org.au


 

 

VodaFest 2014 je za námi. Letos s překrásným počasím. Více jak tisícovka návštěvníků, velkých i malých,                          
se přišla potěšit a pobavit na 4. ročník jediného českého a slovenského folkorního festivalu v Austrálii.                      
Úsměvy na tvářích prozradily spokojenost s bohatým programem, během kterého se na pódiu vystřídalo                
několik desítek učinkujících, včetně Folklorní cimbálové kapely RADEGAST, která na Festival přijela až               
z Frenštátu pod Radhoštěm. 
 

Děti z České školy Melbourne se představily ve zcela nových folklorních kostýmech, které pro ně vytvořily                 
paní Ivana Jančářová a Miriam Kačmarská. Pan Miroslav Dinka převzal ocenění za práci pro komunitu                             
a Chantelle Vasitch za úspěch na Mezinárodní dětské výtvarné soutěži Lidice.  
 

VodaFest měl navíc velké štěstí, protože letošní expozice národních krojů byla připravena ve spolupráci 
s českými etnografy a folkloristy paní Dr Věrou Kovařů a panem Janem Kučou, kteří byli v Melbourne zcela 
náhodně na návštěvě příbuzných. 
 

Jsem pyšná na všechna česká a slovenská združení, která se vzorně prezentovala ve svých stáncích nebo                         
i vystoupením na pódiu. Kromě místních stálic se letos poprvé na VodaFestu představila Bianca Brunacky,               
která svým kytarovým vystoupením zakončila 
krásný den.    
 

Pivo teklo proudem a návštěvníci měli možnost 
ochutnat až 4 druhy točeného piva a 17                     
druhů lahvového.  Menu bylo letos rozšířeno                   
o bramboračku s houbami, bramboráky a    
dokonce i langoše, které na místě smažilo 
Združenie Australských Slovákov vo Viktórii.  
 

Chtěla bych jménem organizačního výboru 
poděkovat za práci desítkám dobrovolníků,              
bez kterých by Festival nemohl vůbec 
proběhnout.  Dík patří také našim sponzorům,  
české i slovenské vládě, které VodaFest 
podporují a samozřejmě našim návštěvníkům, 
kterým je Festival určen. 
Budeme se těšit zase za rok na viděnou. 
 

Lenka Allen, předsedkyně VodaFestu 

7 

 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

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 

 

 
 

 

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! 

 
 

 Bližší informace rád poskytne  
Eda Zlatý, tel: 9502 0880 

paní Růžena Bernášková, tel: 9645 9879 

 
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 

Konzulát České republiky 
169 Military Rd, Dover Heights, NSW 2030 

PO Box 132, Vaucluse NSW 2030 
Tel: 02 9581 0111    Fax: 02 9371 9635 

 

Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606 Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006 

 

Generální konzulát České republiky 
500 Collins Street, Melbourne 3000 

 Tel: 03 9629 6196    Fax: 03 9629 1311 
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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  

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: 47 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606 Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755 
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~ Obědy v Sokole ~ Lunches at Sokol  
 

Obědy se konají každé druhé a poslední úterý v měsíci od 13.00 hodin 
po Vánocích opět začneme v únoru 2015 

 

Lunches are every second & last Tuesday of the month from 1.00 pm 
after our Christmas break, the lunches will again resume from February 2015 

 

       9.12.14 - Vepřo-knedlo-zelo                       10.2.15 - Vepřo-knedlo-zelo                                                                     
 Roast pork, sauerkraut, dumplings            Roast pork, sauerkraut, dumplings 

 

   16.12.14 - Krocan & uzené, červené zelí,      24.2.15 - Kuře na paprice s knedlíkem 
 pečený brambor + vánoční pečivo  $25         Chicken with creamy paprika sauce, dumplings         
 Turkey & smoked pork, red cabbage, baked potato  
 + Czech Christmas cookies $25                          + soup & desert with coffee    
 

                                                                                     Everybody‘s welcome !   
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Veškerou korespondenci (členské příspěvky, peněžní dary,  vaše návrhy a připomínky) zasílejte na náš P.O.Box. 
 

Sokol Melbourne Inc. 
P.O.Box 794 

North Melbourne 3051 
 

Prosíme nezasílejte poštu na adresu Národního Domu, jelikož není vždy správně doručena. 

 

                         SOKOL MELBOURNE  

        YOUR INVITATION TO BECOME A MEMBER 
              SOKOL MELBOURNE is a Czech and Slovak organisation  
             based in North Melbourne 

WHY BECOME A MEMBER OF SOKOL? 

 To be part of a community where you will meet new people and socialise with others who also have an inter-
est in Czech & Slovak culture 

 To keep alive the traditions and customs that belong to our heritage 
 To learn about the history of our homeland and the homeland of our ancestors 
 To have the use of a library of 1000s of books as well as video/DVD library in Czech & Slovak  
 To have a place for community functions that reflect our food and customs 
 To become involved, if you so wish, in voluntary work for Sokol, including assistance with the upkeep                       

of our old building that needs a great deal of maintenance 
 

Only by growing our membership will our heritage be guaranteed and ensure the continuation                                 
of government financial assistance for our organisation – so, become a member today! 

 

         Yearly cost of membership 
         Pensioner: $15 
         Individual adult: $25 
         Family: $40 
 
 

  To apply for membership contact any member of the committee or download a form from our website 
www.sokolmelbourne.com.au 

As well as enjoying all the social benefits of being a member, a further 
advantage is a lucky member’s door prize at all functions. 

$20  

http://www.sokolmelbourne.com.au


DEAR READERS 
 

Please cut out and send with your contribution  
 

CHEQUES MUST BE ADDRESSED TO: SOKOL MELBOURNE INC. 
Kvart:         $........................ 
National house:     $........................ 
Membership fees: $........................ 
 

 
 

 PROGRAM FOR DECEMBER 2014 & JANUARY 2015 

 
EVERY SECOND 

& LAST TUESDAY 
LUNCH - Three courses of Czech cuisine                      Cost $20 
After Christmas, lunches will again resume in February 2015                               1.00pm 

 
EVERY  

TUESDAY 
ROCK N ROLL  
Lessons and social dancing                                                    Cost $15 7.00pm 

 
EVERY 

THURSDAY 
COFFEE & CAKE - Pensioners 
After Christmas, pensioner group will again resume in February                              12.00 

 
EVERY 

THURSDAY 
SWING  
Lessons from 6.00-7.30pm, Social dancing 7.30pm+        Cost $15  6.00pm 

 
EVERY FIRST 
SATURDAY 

SALSA 
Social dancing                                                                          Cost $15  7.30pm 

 
EVERY SECOND 

SUNDAY 
Argentine Tango 
Social dancing                                                                          Cost $15  7.00pm 

 Saturday   
6.12.14 

Radegast concert 
Bookings 0411 143 980                                                            Cost $20  7.30pm 

 Sunday  
7.12.14 

St. Nicholas for kids 
                                                                                                   Cost $10  3.00pm 

 Saturday  
13.12.14 

St. Nicholas dinner dance with Studio 4 
Bookings on 0411 143 980                                                      Cost $35 7.00pm 

 Tuesday  
16.12.14 

Christmas lunch  
Bookings on 0411 143 980                                                      Cost $25     1.00pm 

 Saturday 
20.12.14 

Christmas lunch  
Bookings on 0411 143 980                                                      Cost $25     1.00pm 

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. 
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 Mikulášská taneční zábava                                         

                  v sobotu 13.prosince 2014 
       od 19.30 hodin 
 

     v Národním domě, 497 Queensberry St, North Melb.                               

   Hudba k poslechu a tanci : Studio 4  
 

           Vstupné: $10  
 

     Večeře: $25 od 19.00  hodin 
 

    Chlebíčky, řízky s bramborovým salátem, vánoční cukroví 
 

        Rezervace mob. 0411 143 980 (Věra) 

 

UPOZORNĚNÍ - jedinečné představení !!! 
 

Koncert cimbálové muziky Radegast 
 

v sobotu 6. prosince 2014               
od 19.30 hod. 

 

$20 včetně obdržení jejich CD 
 

Občerstvení ke koupi - chlebíčky, párky, káva 
 

Rezervace na tel. 0411 143 980 (Věra) 
 

497 Queensberry St, North Melbourne 

http://www.sokolmelbourne.com.au
mailto:sokol@aapt.net.au

