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Slavné osobnosti března  
 

 
Dříve narozeným není třeba říkat více. Byl to Masaryk a byl to Komenský. V tomto měsíci 
vzpomínáme výročí narození těchto našich dvou významných 
osobností z Českých dějin. 7. března to byl první prezident 
Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk – profesor 
historie, velký myslitel a filosof. Zasloužil se o vznik 
Československa a jeho rozkvět. Ve svých mnoha publikacích uměl 
nabádat veškerou veřejnost, jak se stavět zodpovědně k úkolům 
života a jak si tvořit zdravý názor. V jedné jeho knize s názvem  
„Jak pracovat“ vysvětlil mnoho základních pojmů. Není to jen 
teoretický výklad o práci. Jeho postoj pomáhá i v současném životě 
včetně organizace práce, motivace, jádro pracovitosti a všeobecné 
vzdělání. Tato útlá knížka je jen zlomkem Masarykova díla, ale 
přímo nás nutí pídit se po jeho dalších spisech, protože nás 
překvapí svou dobovou čerstvostí a hloubkou filosofie.  
 

27. března se narodil další mohutný vzdělavatel našeho i dalších 
národů. Jan Amos Komenský se zapsal nejen do českých, ale i 
světových dějin svými spisy i způsobem výuky. Po mnoho let byl 
uznávaným předním pedagogem a jen dočasně se od něho 
odchýlily některé západní učitelské směry, aby posléze byla 
znovu uznána jeho jedinečná moudrá promyšlenost. 
Komenského didaktika názorně plynulé formy a přesné metody 
jsou tou nejvhodnější formou pro výuku českého jazyka, jak bylo 
potvrzeno filologickými znalci.  
 
Několik výroků od těchto skvělých myslitelů: 

 
TGM: „Řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.“ 
           „Jdi radši dvakrát a naber půl“ 
 
JAK: „Na dobrém pořádku všechno záleží.“ 
         „Od lehkého k těžšímu, od známého k neznámému.“                                                              VaSu 



 
 

Hello - Dobrý den, 
 

The year has started with lots of maintenance being 
done at Sokol. 
Floors revarnished 
New bar  shelves and new laminex. 
Electricity rewiring 
Wires covered in downstairs area. 
 

New reversible air con for heating and cooling based 
on refrigeration and not on evaporation and gas            
heating we spent a lot of money trying to repair the 
old system however it could not be fixed . 
 

 We have used all our saving and our grant money so 
we really need members to support future functions. 
 

Thank you to Micheal Hancir and Domov helpers, 
Dave Clark, Jitka, Vlasta and Micheal R for all working 
together as a team to complete the work. 
Our next function in May is the trivia evening. Fund 
raising event. This is an educational evening for all to 
learn some  interesting facts about the Czech Republic 
and  Slovakia. Helena our librarian is looking for volu-
teers to help organisation (04784070880) 
The table brings their own snack and buys drinks at  
the bar. 
 

We ask you to make up tables of 6 to 8 people and 
have a captain for table that is responsible for filling         
in the answer  sheet. 
There will be prizes  for best  snacks on table and for 
accurate answers 
 

Please book as soon as possible 
Vera  0411143980                                                      
 

Mr Semler has again donated paintings as prizes and 
we are lookong for some more sponsers for prizes 
All questions read out in English and Czech 
a $10 per person donation at the door 
hope tp see many of you there !!! 

 
 

On Tuesday 31 March after lunch we have some guests 
from the Czech Republic .This will be a forum where 
many questions about visas etc can be raised. 
Thanks again for your support 
 

Vera Zlaty, president SMI                   (sic) 
 
Finanční zpráva 
 

K 31. lednu 2015 byl stav hotovosti ve výši $ 35,862.31. 
Jak jsme již uvedli v minulém měsíci, toto navýšení 
vzniklo grantem ve výši $ 22,000.00 od vlády státu 
Victorie. V této částce není ještě uveden vrácený šek 
v hodnotě $ 4,000.00 od pana J. Vršeckého, který 
nebude konat práci renovace baru vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu. V částce výše uvedené není rovněž 
zápočet výdaje za instalaci dřezu jako výlevky firmou 
LPJ Plumbing. Tato částka činila $ 3,357.00. Je v ní 
zahrnuta i podlaha kachlové podlahy ve sprchovém 
koutě.  
 

Původní částka byla o $ 1,900.00 vyšší, ale díky 
ekonomickým nápadům pana Michala Hančina a jeho 
přátel se výdaje o tuto částku snížily. Děkujeme jim 
tímto za jejich nápaditost. Novým renovátorem našeho 
baru se pravděpodobně stane bratr pana Vršeckého, 
který rovněž vlastní firmu na renovace interiérů.  
 

Další větší částka bude vydána na výměnu již 
nefunkčního a několikrát opravovaného chlazení a 
topení v obou prostorách budovy. Cekové vydání je 
odhadnuto na $ 12,000.00. Podíl z této částky ve výši $ 
8,688.00 byl schválen výborem na vydání pro 
zakoupení klimatizace a předán firmě Australian 
Mechanical Services jako dílčí platba. Rozdíl bude 
zaplace po skončení všech prací.  
 

Dary k 28. únoru byly celkem $ 420.00 od p. Procházky, 
p. Oliverius, p. Vorlíčka, p. Habala, p. Příhody, p. 
Potůčka a pí. Hyblbauerové. Všem vřelý dík.  
 

Zprávu připravila V. Šustková 

      Čtěte na straně: 

2 ......... Ze stolu výboru  5 ..........  Když se řekne tloušťík 

3 ......... Dopis krajanům  6 ..........  Pro děti a rodiče 

4 ......... Velikonpoce    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  

mailto:verazlaty@gmail.com
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Dopis všem krajanům a krajanským spolkům 
v Austrálii a na Novém Zélandě 

 

Vážení krajané, 
 

jsem rád, že vás mohu s předstihem informovat 
o nadcházející návštěvě delegace Stálé komise 
Senátu Parlamentu České republiky pro krajany 
žijící v zahraničí. Delegace navštíví Austrálii na 
přelomu března a dubna tohoto roku. Považuji tuto 
návštěvu za mimořádně vhodnou příležitost k 
prezentaci činnosti jednotlivých krajanských 
organizací a k bezprostřední diskusi nad otázkami 
a specifickými problémy krajanů žijících daleko 
od vlasti.  

 

Vzhledem k časovým a finančním limitům 
bohužel delegace nebude moci navštívit všechny 
krajanské organizace - během své cesty po 
Austrálii navštíví Perth, Sydney, Canberru a 
Melbourne. Velvyslanectví ČR v Canbeře se 
nicméně ve spolupráci s delegací Stálé komise 
Senátu Parlamentu ČR a s jednotlivými 
krajanskými organizacemi v navštívených místech 
vynasnaží otevřít prostor také pro hlas krajanů a 
krajanských organizací z dalších australských a 
novozélandských měst.  

 

V Melbourne se setkání s krajany bude konat  
ve středu 1. dubna 2015 od 17.00 do 19.30 hodin v 
Galerii Domov, 509 Queensberry St., North 
Melbourne.                 

 

Podrobné informace a případné změny budeme 
postupně zveřejňovat na internetových stránkách 
www.mzv.cz/canberra. Vaše názory, otázky a/
nebo příspěvky k diskusi můžete zasílat i na e-
mailovou adresu canberra@embassy.mzv.cz . 

 

Připravovaná setkání s krajany představují pro 
české krajanské spolky v Austrálii a na Novém 
Zélandě možnost, jak představit českým 
parlamentářům svoje aktivity a radosti, ale i 
starosti. Rovněž také unikátní příležitost řešit věci, 
jež krajany žijící v Austrálii a na Novém Zélandě 
trápí, s představiteli, kteří mohou ovlivnit českou 
legislativu.  

S pozdravem, 
      Martin Pohl 
      velvyslanec 

 

       Oslavujeme krásné jubileum 
 
Naše vzácné krajanky paní                   
Věra Zlatá a paní D. Váňová                
se dožívají svých březnových 
pětaosmdesátin. Srdečně jim 
blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hlavně hodně zdraví, 
spokojenost a Boží požehnání.  

 

 

 

http://www.mzv.cz/canberra.
mailto:canberra@embassy.mzv.cz
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Velikonoční Hody 

 
V neděli 5. dubna je oslavíme na Šumavě v Belgrave 
jako obvykle svátečním obědem již od 12 hodin. 
Odpolední pobožnost začne před zvonicí Panny Marie 
ve 14 hodin. Káva, čaj, 
zákusky, domažlické 
koláče a čokoládová 
vajíčka budou 
v nabídce po celý den. 
Zveme Vás všechny na 
tuto tradiční slavnost.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Velký Pátek 
 

Již tradičně se přicházíme opět modlit na křížovou 
cestu. Letos ji 
uskutečníme v pátek                   
3. dubna již v 10.30 hodin 
dopoledne. Povede ji 
mimořádně místní 
Důstojný Otec Simon 
v anglickém jazyce. S ním 
se účastní i další australští 
katolíci. Naším úkolem 
bude již zavedená zvyklost 
českého zpěvu u křížových 
zastavení podle našeho 
Kancionálu. Po té jsou 
všichni zváni na 
občerstvení. 

                                                    Duchovní zpráva Šumavy 

 

 

 Nedělní pobožnosti na Šumavě  
       

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

 
Slovenské mše svaté  
   v A‘Beckett St, Kew  

             

 

  
 

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. 

 
Hledáme paní Pavlu Pilcovou, pohřešovanou                  
od roku 2011. Její poslední adresa byla PO Box                  
v Malvern.  Bude jí asi 68 let. Hledá jí její 
kamarádka Zdena Bednarikova. Jestli někdo                
má nějakou zprávu o dotyčné, prosíme                            
kontaktujte Evu Taylor na 0438 194 633. 
 
Děkujeme 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vintage Blue Music Vás srdečně zve na 
“Sobotní Odpoledne s Hudbou                         

a Tancem”,které pořádáme  v Sokole  
v sobotu 11.července v 16 hodin.  

Chtěli bychom navázat  
na tradiční “Čaje” našich mladých let 
a připravit Vám příjemné odpoledne                 

v příjemném prostředí . 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vstupné: $ 15 
 

Místa si můžete zamluvit na čísle: 
0421 285 431 

mailto:sokol@aapt.net.au
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Když se řekne tloušťík 
 
S přibývajícími léty, kdy nás zemská tíže přitlačuje 
pomalu k zemi, tak že rosteme jako ten volský ocásek – 
dolů (to říkávala paní Strejčková z Kocáby) – tehdy se 
ta naše tělesná schránka často snaží zmohutnět. Dříve 
říkávali tloustnout znamená stárnout a pak dodali a 
hubnout znamená umírat ... 
 

Ale zůstaňme u toho tloustnutí.  
 

Je zajímavé, že před půl stoletím, kdy si lidé potrpěli 
hlavně na pořádnou flákotu – pečeni všeho druhu – a 
k tomu knedlík nebo brambor, tehdy bývalo tlouštíků 
jen tu a tam. Více se to svádělo na pivo, tak že vznikal 
tak zvaný pivní mozol. Čím to tedy je, že se tolik lidí 
musí úporně snažit shodit trochu ze svého stokilového 
těla? Že by se změnil vzduch nebo voda? Nebo, že by 
se dávalo do země příliš hnojivých prášků, aby všechno 
bujně rostlo včetně těch našich tělisek? Asi ne. 
Odpověď bude pravděpodobně úměrná postoji 
hospodyněk ke zdravému jídelníčku, který samozřejmě 
vyžaduje domácí přípravu. Jenže v tom to vězí. Buď se 
vařit nechce, neumí nebo je to prostě rychlejší koupit 
dětem nebo i celé rodince dim sims, Subway, Pizzu, 
Chips nebo dokonce rovnou McDonalda. Zdánlivě 
neškodné, že. Jenže teď už se ví, že aditiva obsahují i 
návykové prvky a na zeleninovou polévku nebo salát 
pak už není v břísku místo nebo už ani není chuť.  
 

Je zřetelně znát, kde se v rodině na domácí jídlo dbá a 
nebo odkud vychází malý tlouštík, který si vyškemrá 
kus sýra, sušenku, bonbónek, čokoládku či zmrzlinku, 
aniž by to vše řádně podložil gruntem. Takže přátelé; 
polévka je ten grunt a v ní se sní hodně dobré zeleniny, 
luštěnin, ale i kousek toho vařeného masíčka.  
 

A přesto, že některé maminky tvrdily, že ta jejich děcka 
polévku jíst nebudou, ukázalo se nám na táboře, že ji 
zbaštily všichni – a polovička dětí si šla ještě přidat. 
Dejte tedy na pana Hrušku z Prahy, pisatele 
znamenitého receptáře, a jemu podobné, kteří vám 
poví: Jak léčit tloušťku? P O L É V K O U. 
 

Vaše Vlasta 

 

 

Dáváme Vám k dispozici oblíbenou polévku z kuchyně 
Sokola. 
 
Zeleninová s těstovinovou rýží 
 
2 cibule 
Mletý česnek (i sušený) 
4 mrkve 
½ celerové natě 
4 brambory 
Majoránka 
Kuřecí bujón 
½ pytlíku těstovinové rýže 
3 Litry vody 
 
Na horkém tuku zasmahneme pomalu cibuli, česnek a 
mrkev. Chvíli podusíme pod pokličkou. Přidáme 1.5 
litru horké vody, nasekanou celerovou nať a brambory. 
Po 10 minutách přidáme těstoviny a další 1.5 litru 
horké vody. Po dalších 15 minutách středního vaření je 
polévka hotová. Ochutíme bujonem. Někdo rád ještě 
nasekanou petrželku. Vaříme ve větším množství 
proto, že si zbytek můžeme zamrazit do krabiček jako 
vítané první jídlo po příchodu ze školy. Školáci budou 
jistě rádi. Můžete jim přidat i kus chleba.  
 

 
Hádejte, co je nového?    

              
V říjnu k nám chtějí zavítat loutkaři manželé Bauerovi 
z Jaroměře se svým divadlem. Už se na ně těšíme, aby 
nám zpestřili naši jarní výuku a výtvarnictví. Chtějí nám 
totiž nejen zahrát, ale taky s námi loutky vyrábět. 
Pojedou i do dalších měst v Austrálii. Děkujeme za 
zprávu, kterou nám zaslala paní učitelka Jitka Smith 
z Perthu.  
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Návštěva v České škole 
Melbourne, leden/únor 2015 

V rozmezí několika posledních let, je to už potřetí, co 
jsem měla možnost být přítomna při vyučování v České 
škole Melboure (ČŠM). Moje vnučky Nikolka (9) a 
Klárka (5) tuto školu pravidelně navštěvují. Ráda bych 
se s Vámi podělila o dojmy, které jsem za tu dobu 
získala a to nejenom z pozice babičky, ale i z titulu mé 
profese učitelky mateřské školy v Praze, kde učím již 
čtyřicet let 5-6ti leté děti a připravuji je na vstup do ZŠ.  
Zakladatelkou ČŠM před pěti lety byla Zuzana Vasitch. 
Její zkušenost byla taková, že hudba, pohyb a text 
písniček dělají zázraky. Mnohé děti neuměly česky,      
ale písničku si zapamatovaly. Z tohoto poznání Zuzana 
vycházela a postupně vytvářela koncepci výuky školy. 
Jako hlavní cíl si vzala podporu a rozvoj českého jazyka 
u dětí žijících v bilingvních rodinách tak, aby ho děti 
dokázaly používat v komunikaci, aby uměly číst a psát. 
Při svém plánování jak vyučovat, Zuzana využívá různé 
formy učení, aby děti postupovaly od jednoduchého   
ke složitějšímu. Svůj učební plán konzultuje ještě s 
dalšími učitelkami, Petrou, Luckou a Renatou a pak            
ho společně doplňují a upravují dle potřeb dětí ve 
svých skupinách.  
 

 Vyučování se zahajuje společným zpíváním se 
zapojením rodičů, což je zvlášť vhodné u nejmladších 
dětí. Vše jsem měla možnost prožít přímo s dětmi. Při 
zpívání jsem je doprovázela hrou na klavír, hezké a 
přirozené bylo, že všichni rodiče se s radostí zapojili do 
aktivity společně s dětmi a to je ta důležitá podpora 
pro děti, vidět, že i rodičům záleží na tom, aby to 
zvládly.  
Paní učitelky rozvíjí smyslové vnímání dětí a k tomu 
využívají hudebně pohybových her (tanečky), 
pěveckých dovedností (písničky, rytmizování, hra na 
jednoduché orf. nástroje), jazykové hříčky (rozvoj 
mluvidel, správná artikulace, obohacování slovní 
zásoby). Pří výuce dbají také na podporu 
grafomotoriky, přípravu na psaní (správné držení 
tužky), zařazují dramatické chvilky (děti zkouší 
samostatnou komunikaci, získávají sebevědomí). O 
svačinové přestávce mají děti možnost zrelaxovat a 
rodiče (i prarodiče) se vzájemně poznat, popovídat si a 
vytvářet nová přátelství. Poté se děti rozchází do tří 
skupin podle věku a úrovně znalosti českého jazyka a 
také z důvodu menšího počtu dětí ve skupině, což 
umožňuje větší individualní přístup. 
 

Ve skupině nejstarších dětí (8 – 11 let), které vede 
Zuzana, jsem si dvakrát "zasuplovala". Příjemně mě 
překvapilo, jak děti se mnou bez ostychu komunikovaly 
v českém jazyce. Četli jsme z učebnice, text jsme   

 
rozebírali, děti prokázaly pohotové myšlení, ukázaly, že 
textu porozumněly. Dále mezi sebou rozvíjely 
konverzační hříčku na zadané téma. Hráli jsme hru, ve 
které uplatnily a zvládly psaní v českém jazyce. Formou 
soutěže jsem si ověřila, že dovedou i dobře počítat. Je 
to výsledek intenzivní několikaleté práce s dětmi a to 
jak ve škole, tak doma. Odráží se zde podpora rodičů 
při domácí přípravě, která je taktéž velmi důležitá. 
Výsledky jsou opravdu chvályhodné, rodiče i paní 
učitelky mohou být na děti pyšni. 
 
Česká škola Melbourne se nezaměřuje pouze na 
vyučování ve třídách, ale nabízí další aktivity a 
rozmanitý mimoškolní program, který je otevřený 
všem zájemcům. Vždy v době konání školy je otevřena 
dětská knihovna i pro veřejnost. Této aktivitě se věnuje 
Renata. Moc se mi líbí tituly publikací, jsou kvalitní, 
aktualní a jsou průběžně doplňovány. V nabídce jsou              
i DVD, CD, učebnice a časopisy.  
Další aktivitou, kterou ČŠM nabízí jsou workshopy. 
Zúčastnila jsem se výtvarného workshopu Lidice na 
téma "Světlo", děti ho báječně zpracovaly dle své 
fantazie. Milé bylo, že se do této akce zapojily i děti, 
které z různých časových důvodů nemohou chodit do 
sobotní školy, ale účastní se mimoškolních akcí. 21. 
března pořádá ČŠM na Šumavě "Noc s Andersenem", 
tato akce se koná na podporu dětského čtenářství. 
Současně bude probíhat i bohatý doprovodný 
program. Rodiny, které přijedou, najdou zázemí pro 
stanování přes noc a tak i následující den se budou 
moci zapojit do dalšího programu. Škoda, že v té době 
budu již v ČR, a tím přijdu o pěkný zážitek z této akce. 
 
Je hezké, že ČŠM má zázemí v příjemných prostorách 
Národního domu Sokola Melbourne, že si tam najde 
cestu mnoho rodičů s dětmi. Velmi obdivuji 
dobrovolnické nadšení, profesionalní přístup k výuce, 
hezký vztah k dětem u všech, kteří se aktivně zapojují 
do výuky. Odměnou pro ně jsou děti, u nichž vidí 
výsledky své "mravenčí" práce.  
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem děvčatům              
z ČŠM za pěkné zážitky. Dokážu velmi ocenit, že my, 
jako prarodiče žijící v Česke republice, a jistě nejsme 
jediní, si vážíme a užíváme si toho, že naše vnoučata            
si s námi povídají česky a že si vzájemně rozumíme. 
Chtěla bych všem popřát hodně zdraví, hodně 
neutuchajícího nadšení, hodně šikovných dětí a 
spokojených rodičů, kteří mají zájem a podporují své 
děti ve vzdělání.  
 

Děkuji a vzpomínám na hezké chvíle v České škole 
Melbourne,  
 

Dáša Čadová 
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Dětský koutek s maminkou 

 
Ahoj školáčci! Barvy a věci už přece známe, viďtě děti!  
Pro ty menší je tu několik lehkých věcí k jídlu. Máma 
přečte písmenko, děcko řekne barvu a věc a pak 
obrázek vykreslí. 
 
                 TAK ŽE: 
 

Č   -   -   -   -   -   -        J   -   -   -   -   -   -   
- 
 

 
 
 
Ž   -   -   -   -     H   -   -   -   -    
 
 
 
 
 
M   -   -   -   -     Š   -   -   -   -   -   -  
 
 
 
 
 
Č   -   -   -   -   -   -     J   -   -   -   -   -  
 
 
 
 
 
Ž   -   -   -   -     C   -   -   -   -   -  
 
 
 
 
 
Z   -   -   -   -   -     O   -   -   -   -   -  
 
 
Kdo to umí??? 
 

Přístě si zkusíme části těla  
a obličeje.  
 
Vaše teta V.                                           
 

 

 Česká škola Bayside   
- Začíná další již devátý ročník  

 
Zahájí opět vyučívání vedené hravou metodou 
s použitím analytické-systetické tradiční metody – 
nejlepší pro fonetické jazyky. Děti jsou rozděleny                 
do skupinek podle věku. Začínají společně a pak 
pokračují zvlášť ve dvou skupinkách. Psaní je pouze 
malou součástí odpoledne. V osnovách je zařazena 
rovněž hravá tělesná výchova, činnost s obručemi, 
balónky a cvičebními prvky i malé závody. Děti jsou 
povzbuzovány k vyjádření poznaných slov výtvarnou 
dovedností. Pěkné práce budou poslány do sbírky 
Fondu mladých výtvarníků se sídlem v České 
republice. Vzhledem k zájmu rodičů vyučovat častěji, 
uvádí se pokusný podzimní cyklus deseti sobot roku 
2015.  
 
POZOR změna času – vždy od 2:30 do 4 hod.  

 

 
21. března 
28. března 
11. dubna 
18. dubna 
2. května 
9. května 

23. května 
30. května 

 
Školné deseti sobot je $ 40 – druhé dítě je $ 30. 
Jednotlivě po $ 5 za dítě. Za druhé dítě je $ 4                               
za odpoledne. Ze školného se platí týdenní nájem 
kostelní haly ($ 30). 
 
Vyučování se koná v hale kostela  
St. Mathew v Cheltenham.                   
 
 
 
 
                                                                                                                        

  Výuka českého jazyka pro dospělé  
 

  Ve Vision Australia, 454 Glenferrie Rd. Kooyong    
        Info: Vlasta Sustek, tel.: 0408 088 167 

Email: susvlas@hotmail.com 
     

mailto:susvlas@hotmail.com


 
 
 

 
 
 

 

 

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 
Lunches are every second & last Tuesday of the month from 1.00 pm 

 

                    
                             14.4.15 - Kuře na smetaně s tarragonem a houbami, knedlík                

 Chicken with creamy mushroom & tarragon sauce, dumplings  
 

  28.4.15 - Ostrý hovězí Šumanský guláš            
 Spicy paprika Sumava beef goulash 

 
 12.5.15 - Vepřo-knedlo-zelo 

Traditional Czech roast pork with sauerkraut  
 

26.5.15 - Segedínský guláš  
Hungarian tangy pork and sauerkraut goulash 

 
                                                                                                      + soup & desert with coffee                                  
 

 
              Everybody‘s welcome !   
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                         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 MARCH, APRIL & MAY 2015 

 
EVERY SECOND 

& LAST TUESDAY LUNCH - Three courses of Czech cuisine                      Cost $20 1.00pm 

 
EVERY  

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

 
EVERY 

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

 
EVERY 

THURSDAY COFFEE & CAKE - Pensioners 12.00 

 
EVERY FIRST 
SATURDAY 

SALSA 
Social dancing                                                                          Cost $15  7.30pm 

 
EVERY SECOND 

SUNDAY 
Argentine Tango 
Social dancing                                                                          Cost $15  7.00pm 

 Saturday  
9.5.15 

Sing-along  
Classical songs of Czech country music                  Cost $ donation  

3.00pm 

 Saturday   
30.5.15 

Trivia Night                                                                                                     
Bookings Vera 0411 143 980                                                 Cost $10 

7.30pm 

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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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. 
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CZECH TRIVIA  EVENING  
AT SOKOL 

 

     Saturday 30th May 2015 
from 7.30 pm 

 
        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 or 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 

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

