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Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Ze stolu výboru

Nové členky výboru Annettu Rac a Daniellu Garrigos
vítáme mezi nás a přejeme jim hodně energie a
vytrvalosti.
Markéta Lyell

Valná hromada Sokola Melbourne Inc.
V neděli 7.listopadu 2010 se konala valná hromada
Sokola Melbourne Inc.. Přítomní schválili navržené
změny našich stanov “Rules” bez dalších úprav.
Členské příspěvky na tento finanční rok zůstaly stejné.
Nový výbor na rok 2010-2011 je v následujícím složení:
Starostka
Místostarosta
Jednatelka
Pokladník
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru

Markéta Lyell
Lukáš Wojtěch
Cassandra Mann
Annette Rac
Alena Špirochová
Naďa Slováková
Daniella Garrigos

Tím se s námi loučí bývalý pokladník Genadi Shohat
a jednatelka Naďa Pospíchalová. Oběma děkujeme za
jejich obětavou práci a doufáme, že přestože skončilo
jejich funkční období, zůstanou i nadále Sokolu
nápomocni.

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!
Cítíte-li se osamĕlým nebo osamĕlá,
uvažte naprostou zmĕnu.
Nabízí se vám možnost trvalého pobytu v krásném
prostředí Domova a získání přátelství vašich
českých sousedů.
Bližší informace rád poskytne
Eda Zlatý (tel: 9502 0880),
paní Růžena Bernášková (tel: 9645 8979)
nebo se s důvěrou obraťte na
Generální konzulát ČR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,
Telefon: 03 9629 6196

Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš
Narodní dům a na Kvart:
I. Canet, E. Dolinsky, P. Foster, J. Havir, D. Henderson,
M. & A. Hemala, L. Herlinger, P. Juricka, J. Klimes,
V. Koubek, M. Kutková, B. McIntosh, M. Oliverius.
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací,
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!
Výbor Sokola Melbourne Inc.
***

Renovace Národního domu
Renovace Národního domu nadále pokračují. Minulý
měsíc proběhla výměna koberce v jídelně a vymalování
hlavní stěny, které byly zničeny prudkým deštěm
v březnu. Oprava podlahy dolního sálu se zkomplikovala
a tudíž prodloužila.
Po odstranění poničených podlahových prken se zjistilo,
že spodní trámy jsou silně napadeny termity. Neodkladně
musíme nechat celou budovu chemicky ošetřit proti
termitům, abychom vyloučili jejich další výskyt. Daleko
finančně a časově náročnější bude výměna celé podlahy
v dolním sále, která bude stát kolem $30 000.
Z tohoto důvodu se odkládají původně naplánované
renovace baru.

***

Kurzy češtiny
pro začátečníky a pokročilé
Začátečníci: každé pondělí od 18 hod.
Pokročilí: každé úterý od 19 hod.
497 Queensberry St, North Melbourne
Vyučuje: Zuzana Vasitch
Telefon: 0413 032 366
Email: zuzana.vasitch@sokolmelbourne.com.au

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au

Národní dům bude přes vanoční svátky uzavřen
od 22. prosince 2010 do 24. ledna 2011.
Úterní obědy opět začnou 25. ledna, čtvrteční posezení
s kávou a zákuskem 3. února a první sobotní zpívání
pro děti bude 5. února.
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Oslava 28.října
Tradičně, tento rok již po dvacáté, uspořádal honorární
generální konzul České republiky JUDr. Milan Kantor
OAM oslavu u příležitosti výročí vyhlášení
samostatného československého státu.

Přejeme vám krásné Vánoce a mnoho pohody,
zdraví a štěstí v novém roce 2011
Výbor Sokola Melbourne Inc.
***
KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY
V SYDNEY

Milí krajané,
prosíme Vás, abyste si změnili naši doručovací adresu.
Posílejte prosím nyní veškerou korespondenci na
adresu PO Boxu:
Consulate of the Czech Republic
PO Box 132
Vaucluse
NSW 2030

Z jeho proslovu jsme vybrali:
Václav Havel k udělení Nobelovy ceny míru za rok
2010:

Děkujeme za pochopení,
Konzulát České republiky v Sydney

Obědy v Sokole
Úterý 7.12. - uzené s knedlíkem
Úterý 14.12. - řízek s bramborovým salátem
Úterý 21.12. - krocan & šunka, červené zelí,
pečený brambor + vánoční pečivo
+ polévka a zákusek s kávou

"Blahopřeji panu Liou Siao-po k získaní letošní
Nobelovy ceny míru a raduji se z toho, že ji dostal jako
první Číňan v historii. Liou Siao-po je přesně ten typ
angažovaného občana, kterému takové ocenění
náleží a proto jsem ho také spolu s dalšími přáteli
navrhoval a po celou dobu jeho kandidaturu
podporoval. Rád bych znovu ocenil vznik Charty 08 a
všechny její signatáře i jejich rodiny. Uznání zaslouží
rovněž Norský Nobelův výbor za to, že se nenechal
zastrašit čínským varováním a nenadsadil ekonomické
zájmy nad lidská práva."

Vánoční oběd
Neděle 19.12. - Řízky s bramborovým salátem,
zákusek & káva

800 Glenhuntly Road

Caulfield 3162

Tel: 9530 0888
Fax: 9523 7800
Mob: 0412 033 757

Web: www.danubetravel.com.au
E-mail: danubetravel@ihug.com.au

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

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

Zpívání pro děti – Co se nám nejvíce líbí
Na závěr roku jsem se dětí a rodičů zeptala: co se
vám líbí na sobotním zpívání? Ráda bych se s Vámi
podělila o to, co mi napsali. Myslím, že není třeba nic
dodávat kromě poděkování těm, kteří se pravidelně
zúčasňovali a také těm, kteří mi pomohli s přípravou
celého programu a sálu, hlavně Ladě, Jirkovi a Renatě.
Poděkování také patří rodinám, které nám věnovaly
české knížky a hračky – Petrovi, Kasalovi, Mitchell.
Přeji Vám krásné vánoční svátky se spoustou českých
koled a pohádek a těším se na další setkání se všemi
příznivci sobotního zpívání v roce 2011.
Zuzana Vasitch
Ptala jsem se Miji (3) jak se jí líbí zpívání a ona mi
česky odpověděla: “Joo, mám ráda zpívání a jít do
Sokol a můj fejvrit je Holka modrooká”.
Musím říct, že od té doby, co jsem začala chodit
s holkama na zpívání (mám roční dvojčata a 3-letou
Miju), Miah začala zpívat a mluvit daleko více česky,
hlavně ji to zpívání baví a dokonce si zpívá sama pro

Bohemia Cakes - A Taste of Europe
342 Highett Road Highett Tel.:9553 6775
Navštivte naši cukrárnu v Highett.
Vyrábíme vysoce kvalitní pečivo, zákusky a páje.
Příjemná obsluha a výborná káva nezklamou
Vaše očekávání. Používáme jen nejlepší suroviny.
Nepoužíváme ve výrobě žádná umělá barviva
ani polotovary.
Otevřeno od úterý do neděle 8am - 5.30pm
Na Vaši návštěvu se těší
Hanika a Martin

Opticians & Optometrists
Slevy pro krajany
L & G Pergl
63 Pelham Street
Carlton 3053
Ph: 9663 6242

Mob: 0417 382 147
Fax: 9663 6842

sebe více eských písniček než anglických, což mě,
českou maminku, ohromě těší a děkuji Zuzce, že se
toho zpívání ujala a dělá to s dětmi tak výborně.
Díky moc Vendula Sekker

zpíváme Holka modrooká..."zatahá tě za copánek"

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
Tomášek (2): Co se ti nejvíce líbí na zpívání? “Moje
kamarádka Molly a písnička Kolo, kolo, mlýnský.”
Tomášek chodí na zpívání opravdu moc rád, protože
se mě několikrát do týdne ptá: “Kdy zase půjdeme na
zpívání?” Nejvíc ho baví aktivní písničky a hry (Holka
modrooká, Utíkej Káčo, Chodí pešek okolo, atd.) a
poslední dva týdny si pořád sám od sebe zpívá "Holka
modorooká" a "Nepudu domů".
Katka
Emmě (4) se nejvíc líbí tancování a Skákal pes. Skákal
pes asi proto, že to byla vůbec první písnička, kterou
jsem ji zpíval a všichni ji dobře známe. Pro mě má
zpívání ještě jednu stránku, první kontakt s českou
komunitou poté, co jsem se před šesti lety do
Melbourne přestěhoval ze Sydney.
Aleš
Mojí dceři Milance (2) se nejvíce líbí písničky
s tancováním. Mně se líbí, že jsou mixovány děti
různého věku a že podporujete rodiče v tom, aby
nadále učili děti češtinu doma s knížkami a písničkami.
Pavlína
Viktor (7) mi napsal krasopisně dopis a připojil hezký
obrázek”:
“Ve zpívání se mi líbilo: že jsem byl největší, a jak
jsme si hráli s balonama, malování, Pešek, plyšová
zvířátka a Chantelle a Talia a teta Zuzka a mamka.”
Pro nás bylo sobotní zpívání v Sokole v tomto roce
velkým zážitkem, opravdu jsme se na něj vždy velmi
těšily. Anně (3) se líbí setkání s kamarády, tetou
Zuzanou a hlavně zpívání a hry. Anna se někdy ptala
několikrát jestli už je ta sobota, kdy je zpívání v Sokole.
Určite to pro nás a hlavně pro Annu mělo nedocenitelný
přínos a zpívání se u nás doma tak stalo ještě
častějším jevem. Ne nadarmo se říká, že písničky jsou
velmi efektivním zdrojem prohlubování a zlepšování
znalosti jazyka. A též vzhledem k tomu, že nám moc
chybí (hlavně asi mamince) česká komunita, toto
pravidelné shledávání bylo a je velmi příjemné.
Budeme se tedy těšit na další pokračování v roce 2011.
Renata
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Česká playgroup
Česká playgroup v Melbourne vznikla v roce 2008.
Chtěli jsme, aby se česky mluvící rodiče a jejich děti
měli možnost pravidelně setkávat, udržovat český jazyk
a navazovat nová přátelství v české komunitě.
Playgroup je určena pro děti předškolního věku, mezi
naše nejmladší členy patří i několikaměsíční miminka.
Setkáváme se každý pátek od 10 do 12 hodin
dopoledne (i během školních prázdnin) v Alma Road
Community Centre v St Kilda East. Máme zde
k dispozici místnost s hračkami. K budově je připojený
park, kam si děti za doprovodu rodičů ke konci
playgroup chodí hrát. Naše setkání jsou velmi
neformální. Na každý týden je připravena aktivita pro
větší děti (vyrábění, malování apod.). Po aktivitě je čas
na svačinku. Potom trochu volné zábavy a nakonec si
zatancujeme a zazpíváme české písničky (Kolo, kolo
mlýnský, Pásla ovečky apod.). Maminky se střídají
v přípravě aktivity a svačinky na jednotlivá setkání.
Každý, kdo chce být členem české playgroup musí mít
zaplaceno členství v Playgroup Victoria, jenž nám
zajišťuje povinné pojištění a díky němuž nám jsou
zdarma poskytnuty prostory v Alma Road. Při každé
návštěvě vybíráme $2, jenž slouží k nákupu materiálu
na vyrábění a svačinku.
Prijďte se mezi nás podívat. Vítáme všechny kdo mají
chuť se pravidelně setkávat, popovídat si česky a třeba
navázat i nová přátelství.
Kontakt: Martina Smith 0423 678 491
nebo
martina.smith@iinet.net.au

***

Playgroup pro česky mluvící rodiče a jejich děti
Scházíme se každý pátek ráno od 10 do 12 hod.
v Alma Road Community Centre,
200 Alma Rd., East St Kilda.

Prijďte se i vy podívat mezi nás. Všichni jsou vítáni.
Kontakt: : Martina Smith 0423 678 491
nebo martina.smith@iinet.net.au

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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Nová charitativní služba pro Čechy
a Slováky v Austrálii

- Czech and Slovak Australian community services
Inc. (CSACS) vznikla na popud velké poptávky
a potřeby naší komunity. Posláním naší organizace je
poskytovat bezplatné informace a pomoc Čechům
a Slovákům žijících v Austrálii kteří se nacházejí
v obtížné životní situaci a nejsou ji schopni řešit
vlastními silami.
Jde zejména o pomoc matkám s dětmi v tísni, lidem
bez přístřeší, sociálně slabým rodinám, opuštěným
starým lidem, a osobám, které se ocitly v osobní krizi.
Poradenství zahrnuje oblast pracovního práva, rodiny a
mezilidských vztahů, sociální pomoci, bydlení, oblasti
sociálních dávek aj. Hlavním cílem je poskytnutí
každému uživateli takovou informaci, radu či následnou
službu, která by přispěla k rychlému a efektivnímu
řešení jeho problému. Poskytováním poradenství
přispíváme k lepší informovanosti a orientaci uživatelů
v oblasti své zakázky a jejího řešení. Při poskytování
služeb se snažíme posilovat samostatnost uživatele.
Pomoc poskytujeme formou osobního a telefonního
poradenského
rozhovoru
nebo
prostřednictvím
internetového poradenství a zajištěním základní
sociální a hmotné pomoci.

Naše služby:
 poradenství v náročných životních situacích
 informování o právech a povinnostech a zajištění
pomoci při prosazování práv a oprávněných zájmů
 poskytování služeb sociální pomoci (úhrada
výjimečných výdajů – poplatky při vyřizování
dokladů, fotografií na doklady aj.) a služeb hmotné
pomoci (potraviny, ošacení, předměty pro denní
potřebu)
 zprostředkování informací o jiných sociálních
službách v regionu, v případě potřeby zajištění
návazné pomoci u těchto organizací
 pomoc při obstarávání osobních záležitostí
(doprovody na úřady a jiné instituce, dopomoc
s vyplňováním tiskopisů a sepisování potřebné
dokumentace – odvolání aj.)

P.O. Box 8448
Tarneit Vic 3029
Tel: 03 9749 3195
Mob: 0413 456 806
Mob: 0413 852 488
email:
csacs@aapt.net.au
A00 544 63N

Na CSACS se mohou obrátit Češi a Slováci:
 kteří potřebují konzultaci ohledně náročné životní
situace
 kteří potřebují informace o svých právech,
povinnostech a pomoc s prosazením svých práv
 kteří potřebují informace o sociálních službách
 kteří potřebují doprovod na úřady aj. instituce
 kteří potřebují konkrétní hmotnou a sociální pomoc
 kteří potřebují dopomoc při vyřizování osobních
záležitostí (sepsání dokumentace, vyplnění
tiskopisu)
 kteří potřebují získat psychickou podporu pro
překonání tíživé životní situace.

Podpořte naši práci
Posláním CSACS je pomáhat lidem v nouzi. Pokud
jsou Vám blízké aktivity, kterými se snažíme naše
poslání naplňovat, můžete se k nim připojit finanční
podporou. Nezáleží na výši daru, který se rozhodnete
věnovat. Podstatný je účel - pomoc potřebným,
který provází Vaše rozhodnutí obdarovat. Pro nás je
každý dar vyjádřením důvěry v naší činnost a zároveň
závazkem vůči Vám - dárcům. Proto si každé Vaší
podpory vážíme a velice za ní děkujeme.

Jak nás můžete podpořit?
1. Finančním darem
2.
Ma t e ri ál n í m
n eb o
v ě cn ým
d a r em
Pro potřeby našich uživatelů využíváme zdravotnický
materiál, hygienické potřeby, ložní prádlo, potraviny
atd. Zázemí organizace vyžaduje využití kancelářského
materiálu, výpočetní techniky atd. Jakákoli možnost
materiální pomoc či sleva je pro nás také velmi
důležitá.
6. Dobrovolnictví
Uživatelé našich služeb velice rádi tráví čas ve společnosti, kterou jim mohou vytvářet a doplňovat dobrovolní
spolupracovníci. Naši dobrovolníci se podílí také na
přípravě a realizaci nejrůznějších akcí pro uživatele
služeb, atd. Dobrovolník je ochotný věnovat část svého
volného času pro druhé. Zkušenost ukazuje, že dobrovolná spolupráce je oboustranně pozitivní a obohacující
aktivita. Máte-li zájem, připojte se k nám.
***

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
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Převzato z ČTK
V komunálních i sněmovních volbách
značně posílila ČSSD. Ze statutárních měst vyhrála
ODS jen ve čtyřech městech, zatímco před čtyřmi lety
v jedenadvaceti. ČSSD zvítězila ve 13 městech a TOP
09 ve dvou. V pěti statutárních městech vyhrály jiné
strany či hnutí..
Občanští demokraté se mohou radovat z vítězství
v Teplicích, kde získali 43,16 procenta hlasů, Mladé
Boleslavi (39,95 procenta), Kladně (34,67 procenta)
a Plzni (24,78 procenta hlasů).
Opoziční ČSSD získala v Karviné dokonce 50,31
procenta hlasů a bude mít na radnici nadpoloviční
většinu. Ve Frýdku-Místku sociální demokracie dostala
37,73 procenta, v Brně 30,4 procenta. ČSSD zvítězila
také v Olomouci (28,67 procenta), Děčíně (24,59
procenta), Jihlavě (24,35 procenta), Ústí nad Labem
(23,37 procenta), Pardubicích (22,19 procenta),
Ostravě (21,13 procenta) a Hradci Králové (19,35
procenta).
Komunálních voleb se poprvé účastnila TOP 09, která
uspěla především v Praze s 30,26 procenta a ve Zlíně
v koalici s hnutím Starostové a nezávislí získala 23,26
procenta hlasů.
V Českých Budějovicích s 26,27 procenta hlasů
zvítězilo hnutí Občané pro Budějovice vedené
exprimátorem a někdejším členem ODS Jurajem
Thomou. V Karlových Varech se 17,35 procenta hlasů
zvítězila Karlovarská občanská alternativa (KOA).
V Liberci neméně překvapivě vyhrála Změna pro
Liberec s 20,63 procenta hlasů. V Opavě zvítězilo
uskupení SOS pro Opavu s 28,21 procenty a v Mostě
výrazně vyhrálo Sdružení Mostečané Mostu se ziskem
50,71 procenta hlasů.
Vítězství opoziční ČSSD v senátních volbách
a fakt, že tato strana bude mít v Senátu většinu, může
podle některých politologů nepřímo zmírnit reformy a
rozpočtové škrty, které plánuje pravostředová vláda.
Koalice sice má v dolní komoře většinu pro
bezproblémové přehlasování senátních návrhů, ale
politologové si myslí, že na úpravy reforem mohou tlačit

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

sami koaliční politici - hlavně z Věcí veřejných (VV).
Jejich partneři z ODS a TOP 09 by jim pak mohli vyjít
vstříc ve snaze zachránit koaliční vládu, tvrdí někteří
odborníci.
Zhruba polovina lidí považuje úsporná opatření,
která po svém nástupu začala uskutečňovat vláda
premiéra Petra Nečase (ODS), za správnou cestu
k ozdravení státních financí. Téměř tři pětiny si však
myslí, že dynamiku národního hospodářství neobnoví.
Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti
STEM .Více než polovina dotázaných označila opatření
vlády z hlediska dalšího vývoje země a života občanů
za drastická.
Nečasova vláda začala po svém nástupu uskutečňovat
řadu úsporných opatření směřujících k zastavení růstu
státního dluhu a na další měsíce připravuje nové
reformy. Podle průzkumu si 47 procent lidí myslí,
že vláda zvolila správnou cestu k ozdravení financí,
53 procent má za to, že tímto způsobem se stav
státních financí nezlepší.
Názor, že škrty, omezení a reformy pozvednou
dynamiku národního hospodářství, zastává 42 procent
lidí, opačného mínění je 58 procent dotázaných.
Na otázku, zda opatření ozdraví finance i ekonomiku
České republiky, odpovědělo kladně 37 procent
účastníků průzkumu, záporné stanovisko zastává 48
procent lidí.
Celkem 55 procent lidí si myslí, že připravovaná nebo
už prováděná opatření vlády v ekonomické oblasti jsou
z hlediska potřeb dalšího vývoje země a života jejich
občanů drastická, osm procent je označilo za příliš
mírná a nepostačující.
Opatření schvalují zejména stoupenci vládních stran.
Názor, že ozdraví finance i ekonomiku, zastává 69
procent příznivců ODS, 63 procent sympatizantů TOP
09 a 52 procent stoupenců strany Věci veřejné. Naopak
voliči opozičních stran snahám vlády věří méně, kladný
názor na jejich výsledek vyjádřilo 17 procent
sympatizantů ČSSD a 12 procent příznivců KSČM.

Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
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Tel: 02 9581 0111, Fax: 02 9371 9635

Autor „Konečného řešení otázky cikánské“
dostal za knihu podmínku. Okresní soud v Písku udělil
autorovi publikace Konečné řešení otázky cikánské
Jiřímu Gaudinovi 14 měsíců vězení s podmíněným
odkladem na dva roky. Dílo mimo jiné obsahuje
myšlenku vystěhovat Romy do Indie.
Podle soudu dílo podněcuje k nenávisti vůči skupině
osob nebo omezování práv a svobod. Gaudin byl do
loňského roku členem zemské rady Národní strany.
Knihu Konečné řešení otázky cikánské loni v dubnu
pokřtilo 20 členů a příznivců Národní strany v Letech na
Písecku, konkrétně v místě, kde stál za druhé světové
války nacistický sběrný tábor pro Romy.
Podle znalců jde v případě Konečného řešení otázky
cikánské o ideologicky zabarvený materiál, který měl
sloužit k propagandě Národní strany. Navíc je prý dílo
společensky vysoce nebezpečné, protože otevřeně
vykazuje rasistické a antisemitské znaky.
Publikace, která svým názvem naráží na nacistický plán
na vyvraždění evropských Židů, se loni stala oficiálním
materiálem Národní strany. Obžalovaný tehdy prohlásil,
že jde o poctivou studii. "Není to žádná provokace, je to
seriózní vědecká práce, na které se podíleli i současně
publikující akademici. Jejich jména v publikaci nejsou
uvedena," řekl Gaudin a současně vysvětlil utajení
autorů. Podle něj lidé píšící o kontroverzních tématech
by mohli mít problémy ve své další činnosti.
V projevu k výročí 28. října Prezident Václav Klaus
varoval před světovou globální vládou a podpořil plán
na snížení dluhů a provedení reforem. Politici by podle
něho neměli hledět na svůj krátkodobý prospěch.
Klaus v projevu u příležitosti výročí vzniku
samostatného Československa také varoval před
světovou globální vládou, o kterou podle něho usilují
seskupení ekonomicky nejsilnějších a politicky
nejvýznamnějších států světa.
"Není možné si nevšimnout, že se 'integrační' snahy
politických elit největších zemí světa stále více a rychleji
přesouvají ze sociálně inženýrského projektování
v rámci států a kontinentů na rozměr interkontinentální,
vlastně celosvětový," uvedl prezident. Globální vláda by
rozhodovala bez možnosti zásahu jiných států
a postupně by zaniklo občanství.

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

"Demokracie bez občana je však protimluv," zdůraznil
Klaus, podle kterého je světoobčanství jen mystifikací a
manipulací. Pokud tendence ke globální vládě zůstanou
nepovšimnuty, státy budou podle Klause brzy postaveny
před hotovou věc.
Varování před globální vládou a zdůraznění významu
státnosti tvořilo jádro Klausova projevu. Podle prezidenta
se značně pozměněné uspořádání budoucího světa
"velmi prakticky a konkrétně rýsuje".
Prezident výslovně uvedl, že i kvůli tématu globální
světové vlády nepronesl "standardní filipiku proti
Bruselu". Přesto o Evropské unii kriticky hovořil. Uvedl,
že rizika evropské integrace, před nimiž varoval, odhalila
hospodářská krize. Soudržnost, solidarita a altruismus
evropského projektu jsou přáním, ne realitou, podotkl
Klaus.
Místo tisícileté zimy střídání extrémů
V reakci na média citující polského klimatologa Michala
Kowalewského, podle kterého nadcházející zima bude
nejkrutější za posledních tisíc let, geolog Václav Cílek
napsal, že vývoj počasí v posledních měsících
naznačuje, že se i v nadcházející sezoně budou střídat
abnormálně studené periody v délce týdnů s abnormálně
teplými.
Dramatické ochlazení, o němž mluví polský klimatolog,
by podle náměstka ředitele ČHMÚ Radima Tolasze
mohla způsobit jen dramatická změna v chování a
vlastnostech Golfského proudu, který přináší do Evropy
oteplení. "K tomu nedošlo, a proto považuji závěry
našeho polského kolegy nejen za ne příliš seriózní, ale
za nesmyslné," uvedl Tolasz.
Cílek, který se vedle geologie zabývá právě i klimatologií,
v tiskové zprávě napsal, že žádná ze seriózních agentur
zatím nevydala předpověď na delší dobu než do ledna.
Všechny uvádějí, že bude panovat poměrně velký rozdíl
mezi severnějšími a jižnějšími oblastmi. Severní mají být
víc studené a jižní naopak o něco teplejší v porovnání s
normálem. Česko leží uprostřed, takže počasí zde bude
záviset na tom, kde se ustálí vliv studeného arktického
proudění.
***

Advokátní kancelář

COOL ZONE

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

REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce,
prodej chladících
zařízení
Petr V. Kubásek,
Tel: 9587 1488
Fax: 9587 3754

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou zváni

Vánoční cukroví

SILVESTR

$40/kilo

Oslavte s námi závěr starého roku
a protančete se do veselejšího,
úspěšnějšího a nového roku 2011

objednávky na tel. 9807 2326
Pro velký zájem, prosíme, objednejte si tradiční
české vánoční cukroví již v listopadu,
nejpozději však do 5.prosince.
Cukroví je možné si vyzvednout od 19.prosince
(nebo podle dohody).
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Tradiční letní tábor pro děti
a rodiny české a slovenské veřejnosti se bude
konat opět na Šumavě od soboty 8. ledna
2011 odpoledne do soboty 15. ledna.
Přihlášky se zálohou $50 je možné zaslat
na adresu:
V. Sustek C/O Czech parents association
PO Box 32 Bentleigh, Victoria 3204,
volejte 0408 088 167.
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.
Poplatek za dítě je $260. V ceně je zahrnuto
pojištění, doprava autobusem, vstupné, jídlo,
odměny, údržba sportovních potřeb,
zapůjčení vodních kol a lodí, nájem a malá
pozornost personálu. Záloha je nevratná.
Poslední datum k přihlášení je 20/12/10.

Oznámení o bohoslužbách
na Šumavě
Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,
od 11.00 hodin
Po mši následuje malé občerstvení.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Adresa: Locks Way, Belgrave South,
Telefon: 9754 5159
Melway 84 J5

K tanci a poslechu hraje Studio 4 pod
taktovkou kapelníka Pavla Tyla
Večeře - Svíčková s knedlíkem, obložené
talíře a šampaňské na půlnoc,

Vstupné s večeří $55
REZERVACE NUTNÁ
nejpozději do 5.12.2010
na tel. 9807 2326
nebo mob. 0413 852 488
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

Sláva buď Bohu našemu
i Mikuláši svatému
a také svaté Barborce,
ať nám naklade v komůrce!

Mikulášská taneční zábava
v sobotu

Přijďte potěšit Mikuláše nějakou českou
písničkou nebo básničkou,
kterou jste se naučili doma s rodiči.

4.12.2010 od 20.00 hodin
Na programu je večeře od 18.00hod.,
tombola a příchod Mikuláše
K poslechu a tanci hraje

Studio 4
Vstupné $10 Večeře $18

Zveme malé i velké do Národního domu na
dětskou

Mikulášskou nadílku,
5.prosince 2010
od 15.00 hodin

Rezervace na tel. 9807 2326
(přinesete-li si nadílku, označte ji čitelně jménem

Srdečně vás zveme na

Tradiční vánoční běd
Polévka, bramborový salát s řízkem
a vánoční cukroví s kávou
V neděli 19. prosince od 12.00 hodin
Cena $18
Rezervace nejpozději do 16.12.
na tel 9807 2326

Čeká vás soutěž v kreslení, vánoční koledy,
zimní hádanky a nadílka od Mikuláše a anděla.
Vstupné za rodinu je $10, v ceně je nadílka pro
každé dítě. Pokud přinesete ještě vlastní
nadílku, čitelně ji označte jménem a příjmením
dítěte.
Občerstvení bude možné koupit v baru,
k prodeji budou zákusky.

Pavel a Hana Homolkovi
WRECKING MOST POPULAR MODELS OF AUSTRALIAN & JAPANESE CARS

9791 5500



ENGINES



PANELS



MECHNICAL PARTS



FREE FAST DELIVERY



CHECK OUR SERVICE & PRICES



Member of
MELBOURNE HOT LINE

85-87 ORDISH RD, DANDENONG 3175

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dům
otevřen. Více než 5000 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!
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PROGRAM NA MĚSÍC PROSINEC 2010

KAŽDÉ
ÚTERÝ
KAŽDÝ
ČTVRTEK
KAŽDÝ
ČTVRTEK

OBĚDY
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

Cena $20

KÁVA A ZÁKUSEK, KARTY - Penzisti

12:00

SWING PATROL – LEKCE SWINGU
Lekce od 18.30

Tancování od 21.30

Pátek
3. prosince

Sorelli - Wouter Kellerman

Sobota
4. prosince

Mikulášská taneční zábava - Studio 4

Neděle
5. prosince

Mikulášská nadílka

Neděle
12. prosince

Argentýnské Tango

Sobota
18. prosince

Sorelli

Neděle
19. prosince

Tradiční vánoční oběd

Pátek
31. prosince

Silvestr

Rezervace tel. 0403 947 836

Večeře od 18 hod $18 Rezervace tel. 9807 2326

Cena $10

Cena $24/22

Cena $10

Vstupné za rodinu je $10, v ceně je nadílka pro každé dítě.

Lekce od 17.30 hod.

Tancování od 19.00hod

Rezervace tel. 0403 947 836

Rezervace tel. 9807 2326

Rezervace do 5.12 tel. 9807 2326 nebo 0413 852 488

VÁŽENÍ ČTENÁŘI KVARTU
Laskavě odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem :
ŠEK MUSÍ BÝT ADRESOVÁN NA: SOKOL MELBOURNE INC.
Sokolský list: $........................
Národní dům: $........................
Členské příspěvky: $.....................
Změna adresy: Opravte prosím adresu na zadní straně

12:00

Cena $10

Cena $24/22

Cena $18

Cena $55

18:30

20:30

20:00

15:00

17:30

20:30

12:00

19:30
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