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Jeho postupy byly na tehdejší podnikání revoluční a jsou stále užívány jako 
příklady top managementu. Rozsahem svých aktivit (35 oborů výroby, 
obchodu,dopravy, služeb a financí) působil na úroveň podnikání v 
Československu, nízkými cenami svých bot ovlivnil profil spotřebního 
průmyslu. Spolu s budováním svého továrního areálu dokázal podle svých 
představ přebudovat město Zlín. Jako jeho starosta prosadil koncepci 
zahradního místa s originální funkcionalistickou architekturou; ze Zlína se tento 
styl šíril spolu s Baťovými továrnami do dalších míst v Československu, 
Evropě a Severní Americe. Vytvořil rozvětvený vzdělávací systém. Své 
zaměstnance motivoval k využívání zdokonalovacích kurzů celoživotního 
vzdělávání, zřídil pro ně odbornou školu (Baťova škola práce pro Mladé 
muže a Mladé ženy). Jako starosta Zlína prosadil zavedení experimentálních 
forem veřejného školství (zlínské pokusné školství). Zřízením nemocnice ve 
Zlíně položil základy k moderní péči ve měste a regionu. Prosazováním 
projektu dálkové železniční, letecké, říční a silniční dopravy mířil ke zlepšení 
soustavy komunikací v rámci zlínského regionu i celého  Československa.

Tomáš Baťa
3.březen 1876

12.červenec 1932

únor - březen 2016

  2. březen 1824    Bedřich Smetana, jeden z nejslavnějších československých hudebních skladatelů.
  7. brezen 1850    Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident.
17. březen 1896    Josef Sudek, významný československý fotograf.
23. březen 1887    Josef Čapek, český malíř, autor slova „robot“ a bratr známého spisovatele Karla Čapka.
  9. duben  1891    Vlasta Burian, jeden z největších prvorepublikových československých herců.
12. duben  1944    Karel Kryl, československý písnickář, postava československého protikomunistického  protestsongu.                                                                          

Oslavili bychom narozeniny dalších slavných osobností.

Československý podnikatel, král obuvi, tvůrce světového obuvnického impéria, starosta Zlína (1923–1932), 
veřejný činitel. Spolu s bratrem Antonínem ml. a sestrou Annou založil r. 1894 ve Zlíně obuvnickou firmu 
Baťa a postupně z ní vytvořil rozsáhlý komplex výroby, obchodu, dopravy, služeb a financí, byl jedním z 
největších podnikatelů své doby. Zavedl originální metody řízení výroby a obchodu a také systém motivace 
pracovníků (Baťova soustava řízení), dokázal ovlivnit množství budoucích ekonomů. 

K

Hana Mandlíková  narozena 19. února 1962  je bývalá československá profesionální tenistka.
   

Vzpomeňme na jednu slavnou postavu Československého sportu 

ZDENEK SVĚRÁK OSLAVÍ 28. dubna 80 let
Dočtete se v KVARTU



Hello / Dobrý den,
I hope that everyone enjoyed a good summer break. It is exciting to start the new year with a big job accomplishment. 
Congratulations and thank you to all our members and supporters, through all the club activities (hall hire, bar sales, 
donations, functions), we have managed to raise enough money to repair the leaking roof. This was a job that was really 
overdue for a long time. Thank you, Marek Prchal and team for completing the restoration of the roof. We still need to 
replace the leaking downpipe near the staircase. This will be our next project.

Sokol Melbourne requires over $80 per day to keep the building open and operating. This includes rates, insurance, land 
tax, water and electricity bills etc. It has been a very good effort to pay out debts, carry out the building maintenance and 
to pay $17,000 for the roof repairs. Again, I would like to thank everyone involved, it is a magnificent achievement for a 
small community to have a National House in the centre of Melbourne. The Czech and Slovak community is very fortunate 
that the elders established a meeting place for future generations of the Czech and Slovak heritage. We need to honour 
our culture and promote our customs to the next generation and to maintain the building.
On that note, we have some excellent functions coming up. Please sign up to Facebook Sokol Melbourne to see all the 
events:
Lunches are every second and last Tuesday of the month.
Sunday 21st February at 1pm - Plum Sunday / Švestkové knedlíky
Saturday 5th March – Gipsy Violin Concert at 8pm
Saturday 2nd April – Vintage Blue Dance Party

I wish you all a happy peaceful Easter.
Thank you all again for your support. Hope to see you soon at Sokol.
Vera, President Sokol Melbourne

Vážení přátelé, 
dovolte mi vás při příležitosti mého příjezdu do Sydney v pozici nové generální 
konzulky pozdravit a popřát vám vše dobré. S novým rokem se na generálním 
konzulátu kromě pozice vedoucího úřadu vyměnilo několik dalších pracovníků 
a celý náš tým tak doznal změn. Doufejme, že tyto změny povedou k dalšímu 
zkvalitnění služeb poskytovaných naším úřadem a doufejme, že se tak stane 
plynule, bez narušení chodu úřadu.   
Od 1. ledna 2016 bylo zastoupení České republiky v Sydney povýšeno znovu 
na generální konzulát, což zcela jistě přispěje k opětovnému zviditelnění jména 
České republiky v Austrálii. 
Doufejme, že v průběhu letošního roku budou dokončeny některé změny v 
právních normách a metodických postupech, které usnadní život vám, 
občanům České republiky v Austrálii a na Novém Zélandu. Tím mám na mysli 
zejména změny v systému vydávání/předávání cestovních dokladů, o kterých 
vás budeme průběžně informovat. 
I nadále budeme pokračovat v úzké spolupráci s krajanskou komunitou, 
zejména prostřednictvím zajištění finančních darů a příspěvků na chod 
českých klubů a škol. Velmi ráda se účastním některých z vašich akcí, pokud 
mi to čas dovolí. Prosím proto, abyste náš úřad informovali včas o akcích, 
které připravujete, abychom mohli návštěvu moji nebo někoho z mých kolegů 
zahrnout do plánu našich cest.  

Těším se, že v příštích týdnech a měsících budu mít příležitost se s mnohými z vás potkat či se se znovu setkat a navázat 
na přátelství, která vznikla v rámci mého předchozího působení v Austrálii v letech 2006-2008, a přetrvávají doposud. 
Budu velmi ráda, když se budete na generální konzulát obracet s důvěrou a vědomím toho, že pracovníci naší mise jsou 
zkušenými odborníky v oblastech, ve kterých potřebujete pomoci, a dovedou na vaše dotazy najít odpověď a poskytnout 
pomoc. 
Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. Uvítám proto, pokud se budete s vašimi náměty na zlepšení kvality našich 
služeb nebo se svými poznatky z praxe v komunikaci s naším úřadem obracet přímo na konzulát nebo na mě. 

Srdečně, 

Hanka Flanderová
Generální konzulka

Sokol Melbourne Inc.
497 Queensbery Street
North Melbourne VIC 3051
ABN 91 413 889 508, A0030170P

Contacts:
Věra Zlaty  0411 143 980
email: 
Vlasta Sustek  9551 0279

verazlaty@gmail.com

2

PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVOU GENERÁLNÍ KONZULKU

2



V tomto měsíci se doplatila konečná částka za rekonstrukci střechy společností 
Reabuild ve výši  $ 7,340.00 podle dohody a byla zaplacena v termínu, tudíž do konce ledna t.r. Po  odečtení 

této částky z konta Sokola, které činilo k 31. lednu 2016 $ 16,613.71, zbývá na účtu $ 9,273.71.
V tomto měsíci je třeba uhradit platbu městských poplatků, vody, elektřiny a pozemních daní. Rovněž se nechala dát 
vyleštit podlaha a vycídit sporák. Vše obstaral Honza Sedlák za mnohem menší poplatek, než bychom platili firmám.

Srdečně mu za to děkujeme.
Dále jmenujeme dárce za období konce prosince a leden: Z. Kasal, S. Klepetko, L. a M. Burian, E. a P. Lesse, R. 

Neuman, V. Olšina. E. Filla, V. a A. Habal, V. a A. Ambrož a P. a I. Snaidr. Celkem bylo darováno $ 458.00. V období 
vánoc jsme rovněž obdrželi velkou částku od klubu Pups, jehož členem je pan F. Kaštánek. Darovali nám $ 800.00.

Srdečně všem dárcům děkujeme.

Žalov
S upřímným smutkem vám oznamujeme, že náš navždy opustil náš věrný krajan a člen Sokola pan 
Miloš Potůček. Rozloučili jsme se s ním v pátek 15. ledna za velké účasti rodiny a známých. 
Odešel dobrý člověk,  výborný společník, milující manžel, hodný táta a báječný kamarád.
Milošku nezapomeneme

Finanční zpráva za leden 2016

  Když se řekne Sokol
Začalo to v 19. století v době před vznikem Československa, kdy lidé silně cítili, že 

je čas vymanit se z rakousko-německé nadvlády a že je třeba vracet se ke 
Slovanství a Češství. Pojícím místem se stal právě Sokol, protože je to organizace 
nepolitická, podporuje kořeny naší tradice a navíc pomáhá lidem již přes jedno a 

půl století ke zdravému postoji k životu a k ozdravění tělesné i duševní činnosti. Po 
vzniku ČSR a za vedení Dr. M. Tyrše i M. Fugnera hlásili se lidé do Sokola 

hromadně ve všech koutech vlasti. I president T. G. Masaryk silně podporoval 
Sokolské hnutí. Ano, byl to i projev vlastenectví. A to za první republiky, za okupace 

Němci i za nastávajícího tlaku komunismu. Tento pocit jsme nabyli opět i zde v 
Austrálii v letech sedmdesátých, kdy jsme se stali uprchlíky bez možnosti vrátit se 

zpět, aniž bychom za to byli trestáni. Tehdy, v roce 1975 nám Sokol vrátil 
společenství, ozdravěl ducha českým a slovenským slovem, a posiloval naši 
tělesnou zdatnost cvičením, sporty a tancem. Proto se také pro tuto silnou 
popularitu rozhodlo vedení Sokola k zakoupení našeho sokolského domu. 
Myšlenka dostala reálnou formu a díky nadšencům byla budova již dvakrát 

dobrovolně zrenovována, plně zaplacena a dosud je užívána. Přesto, že se naše 
republika rozdělila v roce 1993 dosud je na průčelím domu slovo Czech and Slovak 

house. Vyzýváme proto bratry Slováky, aby se chopili svého práva a spoluužívali 
náš dům. Slovenské sdružení již začalo s vyučováním jazyka některé úterky večer. 

Ale je možné využít i velký sál, jídelnu a kuchyň. Zatím je prostor využíván více 
nájmem nečeským skupinám. Vedení Sokola se rozhodlo pořádat měsíční hudební 

večery a česká škola opět zahájila vyučování. Pokračujme tedy společně ve 
slovanské tradici, abychom mohli být hrdi nejen na naši národní minulost, ale i 

živou a plně žíjicí mladou přítomnost.

V.Š.
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                                             Dráteník.
Je zvláštní, jak v dnešní době vázne komunikace mezi lidmi. Máme telefony, mobily.internet a s nim spojené 
vymoženosti o kterých se nám před nedávnem ani nesnilo. Dnešní komunikace existuje v obrovském meřítku, ale 
bohužel určité informace se težko šíří i přez tyto komunikační vymoženosti dnešní doby. V dávnověku byli například 
dráteníci. Dráteník byl jeden z informátorů té doby, takový pomalý bezdrátový posel zpráv, a přesto se zprávy šířily.
Sice pomalu ale šířily. Všichni dnes máme k dispozici nejúžasnější nástroj pro komunikaci, a proto si myslím že byste 
mohli využít této přiležitosti a šířit zprávy o tom co se v Sokole právě děje za akce, jaké tyto akce byly, co se za akce 
chystá, co byste si přáli, co se stalo, co se nestalo atd. Uvítám jakýkoliv příspěvek, nápad, kritiku a vůbec cokoliv co by 
bylo dobré pro spokojenost nás všech, protože někdo po nás starých by měl pokračovat a my bychom se měli postarat 
o to, aby to co naši předkové vytvořili, mělo pokračováni a vývoj. Má představa o Kvartu je podávání informací formou 
komunikace. Nemám rád statistiky a formalizmus. Otázka zní. Chcete si číst KVART jako čtení formalit? Nebo zprávy, 
fakta, úpřimnost a skutečnost? Možná trochu humoru nikomu neublíží. Prosím Vás, pište. Potřebujeme materiál a bez 
materiálu se nedá pracovat.
Zahrejte si na dráteníka.

Děkuji všem co chtějí spolupracovat na Kvartu.

Michal Ktrejčí. “Beruška”
Cokoliv pošlete na 

M.K.Beruška
.

2kk@optusnet.com.au

Z výboru Sokola odstoupil Dave Clark ze zdravotních důvodů.
Děkujeme mu za jeho dosavadní práci a přejeme mu brzké uzdravení.

Máme novou sekretářku:  Marcy Taylor
Zde je rozhovor o tom proč tato žena byla přijata na tuto funkci.

Kdo jsi a odkud jsi prišla Marcelo?
Jsem učitelka houslí, skladatelka a vystudovala jsem konzervatoř v Teplicích v České republice. 6 dlouhých krásných let. 
V Austrálii jsem 16 let.
Proč jsi vstoupila do Sokola a proč jsi sekretářka?
Narodila se mi minulý rok 2015 dcera Isabella na Anzac day a chci aby má dcera vyrůstala v československém duchu a 
sama se cítím jako češka která chce udržovat a budovat české tradice a národní cítění.Toto chci předat Isabelle a všem 
krajanům. Chci prostě předat své dceři můj původ na který jsem hrdá.
Jaké máš ambice a plány?
Přála bych si aby čechoslováci více drželi pohromadě a ti kteří přestali navštěvovat Sokol, aby se vrátili. Chci se snažit o 
to aby češi a slováci měli důvod se scházet a držet pospolu. Protože pokud my čechoslováci v dnešní době nedokážeme 
udržovat tradice a československou kulturu tak nemáme co předat naší mladé generaci. 
Konkrétně. Nějaký nápad?
Hlavně se starat o udržování tradic a nabízet v Sokole českoskoslovenský um a kulturu. Nejde jen o kulturu, ale to jak 
stmelit a udržovat kontakt a vztahy mezi krajany. Pokusit se také otevřít dveře Sokola nejen pro nás ale i pro veřejnost, 
alespoň částečně aby se o nás více vědělo a možná  by to byl pro Sokol i profit. To jsou jen pouze mé nápady. Kdo ví? To 
ukáže čas a komunikace. Máme skvělé kuchaře a skvělé pivo.
Kuchyně a pivo není vše.
Určitě bychom se měli postarat , né o modernizaci, ale o vdechnutí celému objektu československou krásnou duši. Znáš 
to že když někam příjdeš tak to na tobě zanechá dojem.
Ano. To moc dobře znám. A pak už mě od tamtud nedostaneš. Co bys chtěla vzkázat krajanům?
Držte mi palce a pomáhejme si jeden druhému. Pro nás a pro naše děti. Já dělám a budu dělat co je v mých silách.
Proto vás všechny prosím kdo čte tento rozhovor, přispějte jakoukoliv formou. Například výzdobou Sokola a nápady 
které by obohatily naši kultůru.
Držím ti palce a děkuji za rozhovor.
Také děkuji.

M.K.Beruška
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Česká škola Melbourne 
Zpívání, hry a výuka ve skupinkách 

pro děti od 1 do 14 let 
v Národním domě, North Melbourne

v sobotu od 10 do 12 hodin,
možno navštěvovat nepravidelně.

Knihovna zahrnuje CD a DVD.

Více info: www.czechschool.org.au
Email: , 

Tel.: 0413 032 366
Kurzy češtiny pro dospělé:

 pondělí - pátek

zuzana@czechschool.org.au

Amatérské loutkové divadélko KUK

Vás zve na premiéru pohádky v českém a slovenském jazyce

"Pohádkové sny”
v sobotu 05.03.2016 od 14 hodin

Šumava Peksa Park, Belgrave South MEL 84 J5
Vstupné: $5 rodina s jedním dítětem ; $10 rodina s více dětmi

Těšíme se na Vás!
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                   Česká škola Bayside
Zahajujeme opět vyučování v hale u kostela St. Matthew (roh Park Rd. a Nepean Hwy v Cheltenham). Scházíme se vždy 
v sobotu po dvou týdnech od 2.30PM –4PM. První setkání se uskuteční v sobotu 20. února.
Další data setkání:
-5.3. Setkání se uskuteční na Šumavě na divadélku KUK již od 2PM. Po něm bude táborák s opékáním buřtů. 
        Podrobnosti v níže uvedeném oznámení.
-19.3.
 -2.4. 
 -16.4.  
-30.4. se opět na Šumavě při oslavě stavění Májky. Pohoštění k dispozici.
-14.5.
-28.5.
Veškeré informace vám podá Vlasta Šustek učitelka z povolání pro první a druhý stupeň. Učíme se hravou metodou 
a psaní je pouze malou součástí odpoledne pro starší žáky. Mladší jsou povzbuzování vyjádřit se výtvarným způsobem. 
Součástí Setkání u táborového ohně uskutečníme v sobotu 5. března po představení divadélka KUK. Před táborákem 
ještě uspořádáme malou lesní hru s použitím vašich kompasů. Všechny děti dostávají půl klobásy s chlebem zdarma. 
Dospělí a hosté si mouhou zakoupit celou klobásu za $ 3.00 včetně chleba a hořčice. činností je rovněž i hravá tělesná 
výchova se soutěžemi.
Info: Vlasta Šustek, tel.: 0408 088 167

Setkání u táborového ohně
uskutečníme v sobotu 5. března po představení divadélka KUK. Před táborákem ještě uspořádáme malou lesní hru s 
použitím vašich kompasů. Všechny děti dostávají půl klobásy s chlebem zdarma. Dospělí a hosté si mouhou zakoupit 
celou klobásu za $ 3.00 včetně chleba a hořčice..

mailto:zuzana@czechschool.org.au


VodaFest Česká a Slovenská Asociácia si Vás dovoľuje pozvať na 4. 
ročník tradičného podujatia Stavanie Mája a vítanie jari,

ktoré sa bude konať v sobotu 30. apríla 2016,

v priestoroch Šumava Peksa Park, 46 Locks Way, Belgrave South. Začiatok o 10hod. 
Návštevníci sa môžu tešiť na množstvo pestrých detských aktivít, pripomenutie folklórnych zvykov a piesní, tradičný obed, 

stavanie detského i dospeláckeho mája a množstvo sprievodných aktivít pre malých i veľkých počas celého dňa.
K dispozícii bude možné si zakúpiť obed ($20), nápoje i koláče ($3). Všetky výnosy z podujatia pôjdu na správu Šumavy.

Tešíme sa na Vás!
Viac informácií: www.vodafest.org alebo www.facebook.com/VodaFest 

     Stavanie Mája a vítanie jari

         CELÝ SVĚT OSLAVÍ OSMDESÁTKU ZDEŇKA SVĚRÁKA FILMEM OBECNÁ ŠKOLA
                                    MELBOURNE BUDE PRVNÍ! PŘIDEJTE SE I VY! 

Český a slovenský filmový festival v Austrálii si vás dovoluje pozvat na promítání filmu OBECNÁ ŠKOLA v kině 
ACMI na Federation Square dne 28.3.2016 od 6 hodin. 40 kin v České republice a dalších 50 po celém světě bude 
28. března, kdy herec a scénárista Zdeněk Svěrák oslaví své 80 narozeniny, promítat remasterovanou verzi filmu 
Obecná škola. V Melbourne vychází slunce nejdříve a proto budeme mít díky zajímavé pozici ve 
východoaustralském časovém pásmu unikátní příležitost popřát Zdeňku Svěrákovi jako vůbec první na světě! 
Film Obecná škola běžel v kinech poprvé před 25 lety a letos máme opět příležitost ho shlédnout na velkém plátně 
v remasterované verzi s obrazem i zvukem v premiérové kvalitě. Režisér Jan Svěrák a jeho tým od podzimu tajně 
restaurují tento film jako překvapení. “Výběr tohoto filmu není náhodný, byl to první film, který jsme spolu natočili, 
vypráví o jeho dětství na poválečném pražském předměstí a také byl v roce 1992 nominovaný na Oscara” 
Je to můj tatínek, a tak vím, že nechce pořádat žádnou velkolepou oslavu, protože by se styděl. Má však tisíce 
diváků a posluchačů, kteří si oblíbili jeho filmy a písně, a jejich radost by pro něj byla největším dárkem. Rozhodl 
jsem se proto uspořádat celosvětovou oslavu s jeho diváky. Přítomní diváci budou mít příležitost nejen se oslavy 
zúčastnit, ale také Zdeňku Svěrákovi popřát. K tomu využijeme písničku „Zdeněk má narozeniny” v provedení 
Jaroslava Uhlíře, kterou jako karaoke pustíme před projekcí tak, aby se diváci mohli připojit a své přání zazpívat. 
Toto narozeninové přání zde natočíme a obratem pošleme zpět do Prahy kde bude připojeno do videa celosvětové 
zdravice. 

Film Obecná škola není tak klukovský, že 
by nebyl pro dospělé a není natolik erotický, 
aby nebyl pro děti, je to Obecná škola pro
celou rodinu. Film je v původním znění
s anglickými titulky a přístupný  jak dětem
tak dospělým. 

ACMI Cinema 1 
Federation Square, Flinders Street,
Melbourne, VIC 3000 
28.03.2016 v 6PM 

Vstupenky budou k zakoupení
 na ACMI website a 
v pokladně kina ACMI v březnu.
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V sobotu 21. ledna nám koncertovala v Sokole 
Lucka Dobrovodská s kapelou PAKA a hostem 
Marcelou Taylor. Kdo přišel určitě nelitoval.Ukázali že 
umí hrát a zpívat jak málokdo. Marcela se svými 
houslemi tomu dala ještě větší šťávu. Lidé  byli 
nadšeni a nebylo slyšet nic jiného než chválu a 
spokojenost. Po našem koncertě pokračovali do 
Adelaidy a pak dále až do Pertu. Boris který tuto akci 
organizoval mi sdělil že se jim a nás tak líbilo, že 
odřekli letenky z Pertu domů a vrací se zpět do 
Melbourne kde budou hrát na Šumavě a na místech 
kde s nimi australani byli spokojeni. Dělají naši vlasti 
dobrou reklamu tak daleko za mořem. Můžeme jim 
poděkovat za vynikající reprezentaci naši kultury. Měli 
bychom také poděkovat Borisi Kubešovi který to celé 
organizoval v Sokolu za pomoc při této skvělé akci.
Minimálně 130 platících návštěvníků je na Sokol 
slušná návštěva.

KONCERT KTERÝ STÁL ZA TO 

 Sokol Melbourne
 497 Queensberry St. Nth. Melbourne

LETNI KONCERTLETNI KONCERT

Saturday 23.1.2016  8.00PM $20

0001

Saturday 23.1.2016  8.00PM

0
0
0
1

$200001
 Sokol Melbourne

 497 Queensberry St. Nth. Melbourne

IRISH-AUSSIE SONGS
with CZECH twist
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6. února nám hráli skvělí muzikanti irské songy.
Krásná muzika a hezké texty. Dokonce složili a zazpívali
song o českém emigrantovi jako symbol naši emigrace.
Opět oživovala koncert Marcela hrou na své housle 
s kterými je opravdu virtuózka. Škoda že nebyla tato 
akce lépe propagována protože to byl opět pěkný 
kulturní zážitek. 40 lidí není zrovna málo ale mohlo nás 
být víc.
Marcela má dost své práce a sama ještě i hraje.

IRSKÉ SONGY V SOKOLE
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REFRIGERATION
SERVICE PTY.LTD. AU 06014

COMERCIAL & DOMESTIC
REFRIGERATION SERVICE

Domestic Washer, Dishwasher & Dryer Service

Call Ivo

0407 369 211
Ph: 03 9705 1929 nikrefrigeration@iinet.net.au

N.I.K.
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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 interest 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: $20 
Individual adult: $30 
Family: $50
 
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. 

OBĚDY V SOKOLE
Lunches at Sokol

Obědy se konají každé druhé a poslední úterý v měsíci od 13.00 hodin
Tuesday lunches Sokol every 2nd and last Tuesday of the month in 1PM

FEBRUARY 2016
23rd  Chicken fillet, gipsy sauce, bohemian dumplings

MARCH 2016
8th    Fillet of roasted beef, mushroom sauce, bohemian dumplings

29th  Smoked pork rib, sauerkraut, bohemian dumplings

3 COURSES
SOUP, MAIN, CAKE, COFFEE

Booking Vera  0411 143 980
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PROGRAM FOR FEBRUARY - MARCH 2016

For information about functions at Sokol
please look Facebook Sokol Melbourne

Every second
& last Tuesday           LUNCH -  Three courses of Czech cuisine                                       COST $25    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
FRIDAY                     SALSA - Social dancing                                                                       COST $15     7.30pm

EVERY SECOND
SUNDAY                    ARGENTINE TANGO - Social dancing                                               COST $15    7.00pm

SUNDAY
21st February            PLUM SUNDAY - 3 course lunch   (See page 12 for details)           COST $25    1,00pm

SATURDAY
5th March                  2 GIPSY QUEENS - Gipsy music   (See page 12 for details)            COST $25    8.00pm                                   

SATURDAY
2nd April                   VINTAGE BLUE - Dancing evening (See page 12 for details)          COST $15    8.00pm

Veškerou korespondenci, členské příspěvky, peněžní dary, 
vaše návrhy a připomínky zasílejte na náš P.O.Box Please

Czech and Slovak National House
Sokol Melbourne Inc.

P.O.Box 794
North Melbourne 3051

Prosím nezasílejte poštu na adresu Národního Domu, jelikož není vždy správně doručeno.

DEAR READERS

Please cut out and send with your contribution

CHEQUES MUST BE ADDRESSED TO: 
SOKOL MELBOURNE INC:
KVART:                              $....................
NATIONAL HOUSE:          $....................
MEMBERSHIP FEES:       $....................

If you wish to make a bank
deposit you can do so at

Westpac Bank
Account name - Sokol Melbourne Inc.

Please make sure you put in reference
“ Kvart + your name”   Thank you.
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2 GIPSY QUEENS
 

5.3.2016  8.00 PM
SOKOL MELBOURNE Inc.

497 Queensberry St.

North Melbourne

Vstupné:   $20 booking    *******    $  
Booking:  Macela 0407 185 617  -- Věra  0411 143 980 
Večeře - Cikánská pečeně, kyselé zelí, bramborový knedlík 15$
Zamluvte si jídlo pokud máte eminentní zájem.
Honza - 0421 709 183 

25 na místě

& BAND

Marcy Taylor Romana Geermans

Kdo přijde nejlépe ustrojený jako Gipsy, vyhraje cenu VINTAGE BLUE MUSIC

Taneční Večer
Sokol Melbourne Vás srdečně 
zve na tradiční večer se skupinou

Vintage Blue Music
Přijďte se pobavit a zatančit si
na populární i lidové písně s
dávkou vlastní tvorby.

Sobota 2. Dubna 2016 8PM
Sokol
497 Queensbery Street
North Melbourne

Večeře od 7PM  $15
Španělský ptáček (Beef Olives)
Vstupné: booking $15
               na místě $20

Booking: Věra 0411 143 980
  Marcela 0407 185 617

Večeře booking: Honza 0421 709 183

Vřele doporučuji. Tyto ženy jsou virtuózky které to opravdu umí.
Doprovodná kapela se skládá z harmoniky, akustické kytary
a basové kytary.Nenechte si ujít tuto příležitost pokud chcete 
slyšet opravdu dobrou Gipsy muziku. 

Plum Sunday
Sunday 21st February 2016
Vegetable Soup
Plum Dumplings with choice of cottage cheese or poppy seeds.
Cheese plate and biscuits
Coffee

Cost
$25

Reservations: Věra 0411 143 980
Book before 18 February

Vydává Sokol Melbourne INC.
P.O. Box 794, North Melbourne 3051
www.sokolmelbourne.com.au

If undelivered return to
P.O. Box 794, North Melbourne 3051
Print Post Approved
PP 340742/00052

POSTAGE
PAID

SOKOLSKÝ LIST
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