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600. výročí smrti 
Mistra Jana Husa.  

 

Rok 2015 je rokem 600. vý roč í  muč edničke  

smrti mistra Jana Husa na kostničke m              

končilu. Toto vý roč í  je pro na s velmi 

du lež ite ; mistr Jan Hus svý m ž ivotem a smrtí  

podní til v Č eský čh žemí čh reformní  hnutí , 

ktere  o století  pr edbe hlo reformači                               

evropskou, její ž  iničia tor i (pr edne  Martin Luther) se v Husovi žhle dli. Mistr Jan Hus žu sta va                           

sýmbolem, který  na s od te  dobý prova ží  de jinami, a vžtah k ne mu bý va  č asto demonstračí  urč ite ho 

dobove ho sebenažr ení .  
 

Husovo uč ení  dalo vžniknout husitske mu hnutí , č eske  reformači a u silí  o prome nu katoličke  čí rkve. 

Zaslouž il se výda ní  Dekretu kutnohorske ho, který  podstatne  žmens il vý žnam ne mečký čh mistru . 

Mimo ra meč sve ho teologičke ho uč ení  me l Hus vý ražnou ža sluhu ve žjednodus ení  č eske ho 

pravopisu. Jeho reforma odstranila spr ež ký a žavedla do č eske  abečedý diakritiku. 
 

Čela  Evropa si letos 6. č ervenče pr ipomně la 600. vý roč í  u mrtí  mýslitele, reforma tora a kažatele                    

sve tove ho vý žnamu Jana Husa. V souvislosti s jubileem vžnikla v ra mči Na rodní čh slavností  ´Jan Hus – 

Evropan nove  dobý´ jednotna  čelona rodní  platforma, ktera  sdruž uje vs ečhný akče spojene  s vý roč í m 

na jednom pr ehledne m webu www.janhus600.čž. Na rodní  slavnosti „Jan Hus – Evropan nove  dobý“ 

por a da  spolek Jan Hus 600, žčela neža visla  obč anska  iničiativa.   
 

A jaka  je ža kladní  mýs lenka Na rodní čh slavností ? „Vnímáme Jana Husa jako celoevropsky známou 

osobnost. Jan Hus svým konáním napomohl zrodu zcela nové evropské éry, která si váží jedince a jeho 

pravdy. Doby, jež se  postupem staletí proměnila 

v demokracii,“ r í ka  Petr Hus ek, hlavní  manaž er 

Na rodní čh slavností . „Právě na příkladu Jana Husa 

můžeme oslavit takové lidské vlastnosti, které jsou 

zásadní a v současné době tolik potřebné:                            

individuální odpovědnost, citlivé svědomí,                       

vzdělanost, neovlivnitelnost, pravdomluvnost, víru, 

přemýšlivost, pracovitost, hrdinství. Oslavy Jana 

Husa budou prostě oslavou lidského charakteru. 

Nepřipravujeme Národní slavnosti v duchu pouhého 

vzpomínání na Jana Husa, právě naopak. Ukážeme, 

že v mnoha ohledech by Jan Hus mohl být naším 

velmi inspirativním současníkem.“ 



 

 

Hello - Dobrý den, 
 

Thank you to those who attended the fundraiser 
events at Sokol in May and those who were involved  
in the preparations and making it all happen. 
A big thank you to Vintage Blue Music for the Sing 
Along and also for organising the July dance, another 
successful event for our community. Great entertain-
ment was appreciated by those who attended, they  
all had a very happy time. 
 

The Trivia Evening with questions about the Czech  
and Slovak Republic was not only entertaining but  
also educational and another fantastic opportunity  
to get together with friends. Our librarian Helena 
Šimková did an outstanding job organising this  
evening and Jacob Ocko and Marek Mydlář were 
superb presenters.  
Do you know which Czech scientist invented contact 
lenses?  
Do you know the name of the deepest lake in  
Slovakia?  
If you know the answers, then you should take part  
in the Sokol’s Trivia Evening next year because your 
team might win. If you do not know the answers  
then you also should participate next year, surely  
you are going to learn some interesting facts. 
 

We would like to invite you and your family and 
friends to this year’s PORK FEST / Vepřové hody  
on Sunday 9th August at 1pm. Please book by 5th 
August (more details on page 12). You can look  
forward to great food and music – concert  
presented by Marcy Taylor and her band of students 
playing favourite Czech classics while you enjoy your 
lunch. 
 

If any of the members would like to suggest events  
to be held at our club, please contact a committee  

 

member. A lot of volunteer time and hard work is  
put into maintaining the building and we would like  
all members to benefit. 
Thank you for donations to repair roof . 
We need $16,000 to do a partial restoration, we still 
need more before we can proceed with the work. 
Another problem is the lift maintenance. 
It will cost $2000 every 3 months . 
We do not have the funds to employ this service.  
We will need help to do this maintenance.  
 

On that note, we would like to remind you that  
the membership fees are due.  
Thank you for your support. 
 

We hope to see you at Sokol soon, 
Vera Zlaty, president 
 

Finanční zpráva za červen do 20.07.2015 
 

Celkový stav na kontě činil 18.574,78 dolarů AUS. 
Vydaní činilo celkem 7.097,40 dolarů AUS z toho 
největší položku činil účet za plyn a elektřinu ve výši 
3.269.06 dolarů AUS. Část z toho byla za plyn ještě 
z roku 2014.  
 

Celkový příjem byl 9.131,82 dolarů AUS – hlavní       

příjem jsou pronájmy sálů. Podrobnosti o darech 

budou uvedeny v příštím čísle.                                                  

                VS 

      

      Čtěte na straně: 

2 ......... Ze stolu výboru  6 ..........  Pro děti a rodiče 

3 ......... Když se řekne – žár  7 ..........  Loutkové divadlo 

4 ......... Vintage Blue Music    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  
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Když se řekne – žár 
Praha 08.07.2015  

 

Začátkem července letošního roku zúčastnila jsem                 
se v Praze několika celonárodních Husových oslav. 
V těch dnech začala velká vedra. Žár dosáhl ve stínu  
až čtyřicet stupňů. Jednou bylo v autě až dvojnásobek.  
 
Bylo to i pro Australana skoro nesnesitelné. Oč větší 
ale musel být žár zapálené hranice Mistra Jana, která 
hořela před 600 lety na břehu Rýna. Výheň hořícího 
dřeva, kouř, vše znásobené letním horkým větrem. 
Byl to oheň nespravedlivě zažehnutý, aby pokořil             
čistou myšlenku Husova učení o pravdě. Jeho láska  
k pravdě zažehla v lidech jiný žár. Byla to spravedlivá 
odezva v lidech čistého srdce a tento žár, který vznítil 
lidský hněv nad urážkou Husova učení a vyvolal velké 
hnutí: Husovo hnutí husitské. 
 
Husova snaha o očistu katolické víry a jeho touha po 
hlubší a opravdovější cestě za Kristem skrze plné               
uznávání Bible způsobila nevoli kléru a nakonec i 
Husovu smrt. Tato událost pohnula však tisíce věřících 
k následování hlubšího křesťanství. Dnešní uznání 
Husovy cesty je Čechům a Slovákům zadostiučiněním, 
že Husovo učení je následováno. Je to cesta živá a je 
patrné, že církev katolická si mnohé prvky postupně 
osvojila. 
 

Oslavy 600 let od smrti Mistra Jana Husa byly rovněž          

i díkuvzdáním za jeho čistý a plodný život. Jako rektor 

teologie University Karlovy napsal několik pojednání, 

výkladů a stovky kázání. Hlavní zřetel obracel vždycky     

k pravdě. 

Kéž v nás také neutuchá žár lásky k pravdě a Husova 
odkazu: 
 

Hledej pravdu 
 

Slyš pravdu 
 

Uč se pravdě 
 

Miluj pravdu 
 

Drž pravdu 
 

Prav pravdu 
 

Braň pravdu 
 

Až do smrti! 
                                                              V. Sustek 

 

       Mše svaté 
 

V době od 23. října do 10. listopadu 2015 nás navštíví 
v Austrálii Důstojný otec Biskup Václav Malý z Prahy. 
Stal se nástupcem Otce biskupa Petra Esterky. 
 

V sobotu 24. října bude na Šumavě a rád pohovoří 
s krajany. 
 

V neděli 25. října bude D. O. Biskup Malý sloužit mši 
svatou, po níž bude občerstvení, také na Šumavě. 
 

V úterý 27. října bude sloužit druhou Mši svatou  
ve 12 hodin v sále Sokola Melbourne. Po ní se  
zúčastní oběda a besedy s přítomnými.  
 

Otec Biskup Malý zve všechny věřící Čechy a Slováky 
k Eucharistii u stolu Páně. 
                   V.S. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

OZNÁMENÍ – HODY NA ŠUMAVĚ 
 

Slavnostní neděle, hody a mše svatá na Šumavě se 
koná 27. září 2015 

 

Obědy – vepřová, uzené, guláš a párky budou budou 
vydávány již od 12 hodin 

 

Mše svatá v českém, slovenském a anglickém jazyce 
bude sloužena od 14 hodin.  

Vykoná ji pro nás zdejší místní kněz Otec Simon. 
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Vintage Blue Music 
 

Dne 9. května se v Národním domě konalo již třetí 

odpoledne Přijďte si zazpívat s českou písničkou s 

členy kapely Vintage Blue Music, pod vedením 

Přemka Kunze. Jitka Penák, která se zúčastnila nejen 

jako posluchačka a nadšená zpěvačka, ale také jako 

dobrovolnice a členka výboru Sokola Melbourne,  

se rozhodla naše muzikanty přiblížit i ostatním 

posluchačům a také Vám, čtenářům Kvartu.  

Mnozí z Vás se s Dr. Přemkem Kunzem setkali v  

jeho lékařské ordinaci, všichni ho známe s jeho                 

milovanou kytarou, ale jak se dostal k hudbě a jak 

vlastně začínal? 
 

První kytaru mi taťka koupil ke 14tým narozeninám  

a první písnička, kterou jsem se naučil, byla Červená 

řeka. Po pár měsících jsem si koupil externí snímač  

a ze starého válečného Telefunken rádia se začaly 

ozývat zvuky elektrické kytary. V deváté třídě jsem  

už hrál ve školní skupině a po deváté třídě jsem šel  

pracovat na prázdniny do příborské Loany a za výplatu 

jsem si koupil první opravdovou elektrofonickou kytaru 

Gracioso. No a pak už se to se mnou táhlo - na gymplu, 

na lékařské fakultě, pak dokonce při práci jako lékař  

na ostravské onkologii, pořád jsem aktivně hrál.  

Po odchodu z republiky a příjezdu do Austrálie jsem 

měl několik let pauzu, protože byly jiné priority.  

Ale koncem 80tých let jsem se začal znovu víc a víc  

angažovat na lokální české hudební scéně, nejdříve  

s kapelou Kupodivu, pak Redbacks, Blue Label a                    

naposled Vintage Blue Music, kterou jsem založil  

po odchodu Petra Puka zpět do Čech. Jak Redbacks,  

tak Blue Label vytvořili svá originální alba, do kterých  

 

jsem přispěl mnoha vlastními skladbami. Doma mám 

nahrávací studio a o počtu kytar ani nemluvím - prostě 

splněné klukovské sny. No a v poslední době jsem se 

trochu vrátil tam, kde to s tou kutarou vlastně začalo 

tzn. sednout si s kamarády a zazpívat si. A tak jsem  

s pomocí jednak ostatních členů kapely a samozřejmě 

dobrovolníků Sokola zorganizoval zatím tři odpoledne  

s názvem Přijďte si zazpívat s různými tématy.  

A doufám, že se nám podaří v těchto akcích  

pokračovat, v rámci upevnění vztahů v české  

a slovenské komunitě, a hlavně prohloubit porozumění 

kořenům našich společných kořenů - a tam hudba              

hraje opravdu významnou roli. 
 

Co mne inspirovalo k hraní na kytaru? - No tenkrát  

asi holky, kdo uměl zahrát a zazpívat na kytaru Já            

budu chodit po špičkách, Snad jsem to zavinil já nebo 

Náhrobní kámen, tak už měl napůl vyhráno.  

V Sokole jsme dělali odpoledne s písní lidovou,  

moderní a trampskou. Myslím, že nejlépe byla přijata 

píseň lidová - asi proto, že tam je společný jmenovatel 

pro milovníky různých hudebních směrů - ať už 

dechovky, rocku, trampské, country, popu atd. 

Ono všichni jsme ve škole začínali s Okolo Frýdku,              

Kolíne nebo Ej padá, padá rosička.  
 

Přemek, Vintage Blue Music 
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 Česká škola Bayside   
- Pokračuje další již devátý 

ročník  
 
Vyučívání je 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.  

 
vždy od 2:30 do 4 hod.  

 

 
1. srpna 
15. srpna 
29. srpna 
12. září 
26. září 

 
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 

     

Český a Slovenský Festival VodaFest 2015 
 

VodaFest Česká a Slovenská Associácia si Vás 
dovoľuje pozvať na jubilejný, 5. ročník festivalu 

VodaFest, ktorý sa bude konať v  
 

sobotu 7. novembra 2015  
od 11am do 9pm, 

 
v priestoroch Rakúskeho Klubu (The Austrian Club), 

76-90 Sheehan Rd, Heidelberg West VIC 3081. 
 

Vstupné: Dospelí $10, Deti do 18 rokov: zdarma 
Lístky je možné zakúpiť si v predpredaji na našej 
webovej stránke www.vodafest.org alebo priamo na 
mieste v deň podujatia.  
 

Čaká na vás nesmierne bohatý kultúrny program, ktorý 
vyvrcholí vystúpením našej tohtoročnej megahviezdy, 
populárnej českej kapely  
 

CHINASKI! 
 
Táto extrémne úspešná kapela bola 5-krát finalistom 
prestížnej hudobnej súťaže "Zlatý Slavík" a je 
výhercom tohtoročnej ceny "Zlatý Anděl". Máme sa  
na čo tešiť! 
 
Ako aj v predošlých ročníkoch, v ponuke budú aj 
mnohé vynikajúce jedlá z českej a slovenskej kuchyne 
(vrátane veľmi populárnych langošov či domácich 
koláčov) a tradičný jarmokový tovar. Pre deti je tiež 
pripravené množstvo aktivít a k dispozícii bude 
i "bouncing castle" či "face painting". 
 
Viac informácií nájdete na našej stránke 
www.vodafest.org  alebo na Facebooku:  
https://www.facebook.com/VodaFest  
 
 

http://www.vodafest.org
http://www.vodafest.org
https://www.facebook.com/VodaFest
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Kdo je učitelka vyslaná z ČR 

Významnou činností Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen 

MŠMT ČR) je udržování vztahů s krajany 

v zahraničí. V rámci Programu podpory českého  

kulturního dědictví v zahraničí jsou vysíláni lektoři 

českého jazyka a literatury na zahraniční vzdělávací 

instituce a ke krajanským komunitám. Ke krajanským 

komunitám je vysíláno celkem 13 učitelů, a to do  

Evropy (Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajina,  

Rusko), Jižní Ameriky (Argentina, Paraguay, Brazílie), 

USA a Austrálie. Učitel u krajanské komunity je  

zaměstnancem Domu zahraniční spolupráce MŠMT  

ČR, odkud také dostává plat. Jeho náplní práce je  

vedle samotné výuky jazyka také propagace českého 

jazyka a literatury a české kultury (například 

pořádáním výstav, filmových klubů, různých  

kulturních akcí propagující vše české). Učitel také  

spolupracuje s úřady zastupujícími ČR nebo subjekty 

propagujícími Českou republiku v dané zemi. Často 

spolupracuje s folklórními soubory, metodicky  

pracuje s místními učiteli, pomáhá udržovat kontakt 

krajanů s ČR atd. 

 

A kdo byl k vám do Austrálie, milí krajané, vyslán 

v letošním roce? Jmenuji se Bohdana Pěva Šolcová. 

Vystudovala jsem Český jazyk a literaturu a výtvarnou 

výchovu pro střední školy a také Speciální pedagogiku 

a logopedii. V České republice jsem učila na gymnáziu, 

základní škole a základní škole pro tělesné postižené 

při Jedličkově ústavu a v jazykové škole jsem učila 

češtinu jako cizí jazyk. Žiji se svým manželem Radkem  

a dcerkami Málinkou a Meduňkou na samotě ve  

mlýně v Jablonném v Podještědí (Liberecko), kde  

chováme včely, staráme se o bylinnou zahradu  

a pěstujeme bio zeleninu a ovoce.  

Jako učitelka u krajanských komunit nejsem  

nováčkem, protože jsem působila u krajanských  

komunit na Ukrajině a v Chorvatsku. Ale ani v Austrálii 

nejsem nováčkem. Několik let jsem žila v Brisbane,  

kde jsem byla aktivní členkou Československého  

klubu Brisbane, kde jsem zpívala s krajanskými  

hudebníky Olgou a Vojtou Hlinkovými. Od konce  

února do poloviny října 2015 působím jako krajanská 

učitelka v Perthu a Adelaide.  

 

 

Proč jsem krajanskou učitelkou? Mám ráda českou  

kulturu a ráda ji propaguji. Těší mě, když můžu svým 

krajanům pomoci s uchováním jejich národní identity 

nebo s jejím znovuobjevením.  
 

Na setkání s vámi v Melbourne se v říjnu těší vaše 

učitelka Pěva. 

 

 

Inzerát: Ubytování  
 

Učitelka vyslaná z ČR ke krajanské komunitě do  

Austrálie hledá pro sebe, manžela a dvě děti  

(2 a 3 roky) jakékoli ubytování v Melbourne od 15. 

října. Stačí přechodné ubytování na dobu maximálně 

14 dnů, než si najdeme stálé. Můj kontakt je 

1peva@centrum.cz a mé telefonní číslo je  

0402 794 081. Za nabídky předem děkuji. 

mailto:1peva@centrum.cz
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Máte rádi loutkové divadlo? - Nenechte si ujít hostující divadlo z ČR:  

profesionální loutkové divadlo Jaroměř v říjnu na Šumavě 
 

Česká škola Melbourne srdečně zve děti i dospělé 

na loutkové divadlo BOĎI Jaroměř, hostující z ČR 
tři představení, workshopy, beseda, táborák a stanování 

10. – 11. října na Šumavě (Belgrave) 
 

Podrobný program naleznete na: 
www.czechschoolmelbourne.org.au 

Rezervace nutná: zuzana@czechschool.org.au nebo telefonicky 0413 032 366. 
 

BOĎI Jaroměř hraje dnes už jako zapsaný spolek nejen na domácí, stálé scéně, ale se svými 
představeními pořádá zájezdy po takřka celé České republice i v zahraničí. Zájezdová představení  
jsou doménou manželů Bauerových, Libušky a Romana, kteří soubor vedou a divadlo hrají 
poloprofesionálně. Ročně odehrají více než 130 představení. K dnešnímu dni je evidováno již přes 170 
měst a obcí, jejichž malí i velcí obyvatelé se mohli potěšit uměním jaroměřských loutkářů. Soubor BOĎI 
Jaroměř má 22 členů, kteří se scházejí minimálně jednou týdně – vždy v pátek od 18. hodin – aby 
připravovali nová představení, ale také udržovali v chodu celé divadlo, opravovali kulisy, loutky atp. 
Repertoár souboru tvoří převážně marionetová představení – už proto, že právě pro tento typ loutek je 
divadlo postaveno a také proto, že klasických marionet ubývá a je tedy nutno zachovat tradici. Malí i 
velcí v Austrálii a na Novém Zélandu (v září až listopadu 2015) jistě ocení loutková představení manželů 
Bauerových Kašpárek a princezna a O Zubejdě Solimánské. Pro starší děti a dospělé se bude hrát také 
Faust, všechna představení a workshopy budou v českém jazyce. 
Můžete se zapojit do výroby kulis a pokud se zúčastníte workshopů, budete si moci vyrobit vlastní 
loutky a dramatizovat pod vedením manželů Bauerových. Libuška a Roman se těší na přátelské 
popovídání a to nejen o divadýlku a loutkách. Sami pořádají letní tábory a stejně tak jako divadlo,  
dělají vše pro radost: 
„My hrajeme loutkové divadlo pro radost, pro to, že po představení za námi chodí diváci a děkují,  
že hrajeme to "normální" loutkové divadlo. Hrajeme pro rozzářené dětské oči, ale i pro spokojené 
dospěláky. Nehrajeme pro ocenění "odborníků". Vždyť, kdo je větší odborník, než malý dětský divák. 
Ten nám totiž dá jasně najevo, jestli se mu představení líbí, nebo nelíbí. A musíme říci (a náš ferman  
o tom hovoří), je daleko více těch LÍBÍ. My se držíme 
tradice, hrajeme tak, jak se hrávalo před lety  
a jinak hrát ani nechceme, ani nebudeme.“ 
 
Roman Bedřich Bauer - principál 
 
 
 

Pojďte  
s námi  

do  
pohádky 

http://www.czechschoolmelbourne.org.au


 

 
 

 
 

 
 

 

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 

 

                    

                             11.8.15 - Kuře na smetaně s houbami, knedlík                
 Chicken with creamy mushroom sauce, dumplings  

 

  25.8.15 - Vepřo-knedlo-zelo          
 Traditional Czech roast pork with sauerkraut & dumplings 

 

8.9.15 - Hovězí na houbách, knedlík  
Beef fillet with creamy mushroom sauce, dumplings  

 

29.9.15  - Uzené se zelím, knedlík 

Kassler smoked pork with sauerkraut & dumplings 
 

 
                                                                                                      + 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 

 

All current members please note that membership fees are now due. 

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



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 AUGUST & SEPTEMBER 2015 

 
EVERY SECOND 

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

 
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 

 
Sunday  
9.8.15 

Pork-Fest  
Further info on page 12                                                        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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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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Redakce Kvartu – Sokol Melbourne                                       email adresa - sokol@aapt.net.au  

 

 

Vepřové  Hody 
 v neděli  

        9. srpna 2015 

        od 13.00 hodin 
 

                    REZERVACE NUTNÁ NEJPOZDĚJI DO 5. SRPNA 2015 

         na tel.: 0411 143 980 (Věra)  
 

 

       polévka, vepřové, jitrnice, zelí, brambory 

        zákusek a káva 
 

Odpoledne Vám zpříjemní hudbou Marcy Taylor se studenty.  

$25 


