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Čechomor

Čechomor hrál již od počátku 90. let po českých luzích a hájích pod názvem Českomoravská hudební
společnost. Tehdy šlo však o záležitost jen pro hudební fajnšmekry. Větší popularitu kapela získala
na přelomu tisíciletí po změně názvu na Čechomor, vydání alba Proměny (produkovaného slavným
muzikantem Jazem Colemanem) a účinkování ve filmu Petra Zelenky Rok ďábla.
V současné době kapela drží již 6 platinových CD, 1 multi-platinovou a další ceny jako: Anděl, Český
lev, Deska roku, apod..
V posledních letech patří skupina, která kombinuje lidovou hudbu s moderními trendy, mezi vůbec
nejoblíbenější současné české kapely. Jako host s Čechomorem často vystupuje Lenka Dusilová či
nejpopulárnější slovenská zpěvačka Zuzana Smatanová. Společné turné skupina odehrála např.
s Lucií, Jarkem Nohavicou nebo v současnosti s Ewou Farnou. Čechomor také získal za svou tvorbu
mnoho hudebních ocenění a úspěšně koncertoval i v zahraničí.
V současné době Čechomor připravuje novou řadovou desku. Ke spolupráci si tentokrát přizval
amerického skladatele, kytaristu a producenta Gerryho Leonarda, který se narodil v irském Dublinu
a v minulosti se věnoval spolupráci s takovými osobnostmi jako jsou David Bowie, Cyndi Lauper
nebo Vonda Shepard. V posledních letech se věnuje producentské práci a je kytaristou Suzanne Vega.
Gerryho Leonarda s Čechomorem mohli diváci vidět i v rámci vánočních koncertů Čechomor
v pražském Národním divadle v prosinci loňského roku.
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Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Ze stolu výboru

Čechomor - pokr. z 1. strany

Houslista Čechomoru Karel Holas ve studiích
Gerryho Leonarda v New Yorku řekl o nové desce
„V současné chvíli máme připravených 14 nových
písní, na kterých jsme pracovali s Františkem
Černým dlouhých pět let. Ke spolupráci jsme si
přizvali několik zajímavých českých i zahraničních
hostů, ale konkrétní jména zatím nechci
prozrazovat. Od celého projektu očekáváme, že díky
novému pohledu našeho producenta na hudbu
Čechomoru budou znít naše písničky nově
a neotřele“.
V březnu 2011 se Čechomor na celé čtyři týdny
usadí v Austrálii, kde připravil za přispění a pomoci
našich krajanů celkem 5 koncertů a to v Sydney,
Adelaide, Melbourne, Brisbane a Launcestonu a už
nyní se na tato setkání těší.

***

Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš
Narodní dům a na Kvart:
J. Charvat, O. Srb, J. T. Tesar, L. Walden.
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací,
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!
Výbor Sokola Melbourne Inc.

Obědy
v Sokole
Úterý 1.2. - Hovězí pečeně, koprová omáčka,
knedlík
Úterý 8.2. - Řízek, bramborová kaše, salát
Úterý 15.2. - Telecí s nádivkou, bramborová kaše

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

Úterý 22.2. - Uzené se zelím, knedlík
+ polévka a zákusek s kávou

každé úterý od 12 hodin
česká kuchyně, všichni jsou zváni

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

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.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
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Black Rose
Dámské krejčovství v Glen Iris
Specializace:

Svatební šaty

Šaty pro matky nevěst
a ženichů

Družičky

Úpravy oděvů
Volejte Judith Penak 9824 6655, 0421 493 051

316 Tooronga Rd, Glen Iris
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Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

Pro děti a rodiče

Vesnice řemesel a umění Ostrá u Lysé nad
Labem
V obci Ostrá u Lysé nad Labem se rozprostírá
historická vesnice a bylinné zahrady firmy Botanicus.
Návštěva tohoto areálu je velmi vhodná pro rodinný
výlet i s menšími dětmi. Vstupné sice není nikterak
lidové, ale návštěva rozhodně stojí za to.
Jen co projdete vstupní branou (obdržíte mapku celého
areálu) ocitnete se ve středověku. Kamením dlážděná
cesta, dřevěné přístřešky, lidé v dobových kostýmech,
groše coby platidlo... Samotná vesnička není nikterak
veliká, ovšem důkladná prohlídka všeho, co nabízí se
může protáhnout na hodiny. Ve všední dny se každou
hodinu koná prohlídka s průvodcem. Pokud ovšem
navštívíte areál v době slavností (zhruba každý druhý
víkend a za vyšší vstupné, program najdete na
http://www.botanicus.cz), máte vstup i pohyb po areálu
volný, bez průvodce. Čekají na vás ovšem v malém
amfiteátru či na travnaté ploše ukázky dobových tanců,
hudby, zpěvu, divadla, šermířské souboje atd.
Prohlídkou vesničky zjistíte, jak se pracuje v kovárně,
u hrnčířského kruhu, jak se pletou košíky, tká na stavu,
jak se vyrábí ruční papír i svíčky, jak pracuje dráteník,
provazník, švec, ba i sokolníka v akci. Ovšem ze všeho
nejdřív je nutné si ve směnárně (jedna je hned
u vchodu, druhá uvnitř vesničky) vyměnit koruny za
dobové groše v kursu 1 groš = 10,- Kč. To proto,
abyste si mohli nejen leccos koupit na tržišti či si
vyzkoušet některá řemesla (výroba vlastní svíčky,
odrátování kamínku - 1 groš, zhotovení keramiky,
rýžování zlata - 2 groše), ale hlavně se najíst

v hodovně a pochutnat si na některé ze středověkých
pochoutek. Namátkou - pečené kuře či stehýnka na
bylinkách, keltské palačiny, zemská jablka s některou
z omáček... Pokrmy se před zraky návštěvníků
připravují přímo v hodovně, takže vůně jídla se mísí
s kouřem z ohniště. Jídlo se servíruje na dřevěných
prkénkách, jí se nejlíp rukama.
Když si všechno prohlédnete, můžete několika vchody
vstoupit do bylinných zahrad. Firma Botanicus zde
organicky pěstuje ovocné stromy, zeleninu a zejména
bylinky v úhledných voňavých záhoncích. Pokud si
u pokladny vyžádáte seznam rostlinek, můžete si podle
latinských názvů vyhledat, co je ta která voňavá
rostlinka vůbec zač. Dětem se určitě zalíbí některé ze
tří labyrintů (bludišť, kde se ovšem zabloudit nedá),
unavený návštěvník rád spočine na nádherně
udržované travnaté ploše a bude naslouchat
příjemnému tichu, zpěvu ptáků a bzučení včel. Najde
se zde určitě spousta zákoutí, kde vás nikdo nebude
rušit, třeba při kojení vašeho miminka. Ano,
i s kočárkem lze drandit po středověké vesnické cestě,
snad jen podpatky se moc nedoporučují.
Určitě si doma nezapomeňte fotoaparát, plnou
peněženku a dobrou náladu. A pro ty starostlivé - WC
rozhodně středověké není... :o).
Zdroj: www.rodina.cz (rok 2002)

Playgroup pro česky mluvící rodiče a jejich děti

A00 544 63N

Scházíme se každý pátek ráno od 10 do 12 hod.
v Alma Road Community Centre, 200 Alma Rd.,
East St Kilda.

Tel: 03 9749 3195
Mob: 0413 456 806
Mob: 0413 852 488

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

email: csacs@aapt.net.au
P.O. Box 8448, Tarneit Vic 3029

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
I když je text psán v roce 2002, já s Annou jsme měly
to štěstí si potvrdit, že je stále aktuální, v loňském roce,
kdy jsme středověkovou vesnici v Ostré společně
s našimi kamarádkami a jejich dětmi navštívily. Bylo to
opravdu moc pěkné, měly jsme krásné počasí a i když
jsme tam byly (shodou okolností opravdu samá
děvčata) v průběhu týdne, kdy všechny atrakce nejsou
v plném nasazení, moc jsme si to užily. Možná to bylo i
výhodou neboť zde nebylo mnoho lidí a my se mohly
v klidu zastavit u každého řemeslnického stánku
a povídat si a představovat si jak to asi v minulosti
doopravdy vypadalo.
Jídlo bylo výtečné! Palačinky pohádkové jako
z pohádky. Až na jednu nepříjemnou věc - vosy!
Vzhledem k medovině a ostatním sladkostem jich bylo
všude víc než dost. Ale i tak jsme se nenechaly odradit
vše ochutnat.
Přeji všem budoucím návštěvníkům příjemný zážitek
a dobrou chuť.
Renata a Anna

MAMINKA
Jste českou či slovenskou maminkou z Melbourne?
Potom by Vás mohla zajímat informace o tom, že vedle
české Playgroup, se pořádají i nepravidelná setkání
maminek, která jsou pokaždé na jiném místě.
MAMINKA, jak jsme tato setkání nazvali, již proběhla
například v ZOO, Botanické zahradě, v několika
playcentrech, parcích. Hlavním účelem je pobavit děti
jakéhokoliv věku, získat nové přátele a zároveň dát
maminkám možnost si popovídat. V případě, že budete
chtít dostávat informace o plánovaných setkáních,
napište na gpaveskova@ozemail.com.au nebo SMS na
0410 262 812.
Naše nejbližší setkání proběhne 16.2. od 9.30 hod.
v playcentru The Kidz Play Shak, 216 Blackshaws Rd,
Altona North (v případě krásného dne v plaveckém
bazénu ve Werribee). O další informace pište dva či tři
dny před daným datumem.
***

ČEŠTINA PRO DĚTI
INTERAKČNÍ METODOU
opět v Národním domě
Rýžování zlata

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
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každou druhou sobotu
od 10 do 12 hodin
5. a 19. února a března
zpívání, říkadla, hry, tanec
(za doprovodu jednoho z rodičů)
vhodné pro děti už od 6 měsíců
i pro ty nejstarší
znalost češtiny není podmínkou
vstupné $5 na rodinu / za návštěvu
bližší informace: Zuzana Vasitch
mob. 0413 032 366
sokol@aapt.net.au

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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Ned Kelly
Vážení krajané,
Jmenuji se Dagmar Balcárková, pocházím z Brna,
a v Austrálii žiji již 42 let. Moje původní povolání bylo
profesorka, vyučovala jsem cizí jazyky, historii a hru
na klavír.

V Austrálii jsem se velmi brzy začala zajímat o dějiny
této země, a proto jsem se rozhodla, že budu ješte při
zaměstnání studovat dálkově dějiny Austrálie a toto mé
rozhodnutí dopadlo dobře. V té době mne mimo jiné
také zaujala debata o muži, který se zapsal do dějin
Austrálie svým krátkým, ale nebezpečným
a bouřlivým životem. Jeho jméno zná každý Australan,
ale ani po 130 letech dosud neskončila o něm
v Austrálii debata;
“Byl Edward (“Ned”) Kelly hrdina nebo zločinec?”
Jako historička jsem se tenkrát hned zvědavě pustila
do výzkumné práce, která se zaměřovala nejen na
Neda, ale také na jeho rodinu, na “Kelly Gang” a jeho
mnohé sympatizanty a blízké přátele. Věnovala jsem
se tomuto tématu dlouhou dobu než jsem se odhodlala
psát o tomto tak typicky australském tématu – Češka
v Austrálii pro Australany? Jak to přijmou?
Australané to přijmuli opravdu velmi dobře, dokonce
i kritika v novinách. Moje čtyři knihy posoudili kladně
také členové v Československém Klubu v Jižní
Austrálii, kde jsem byla členkou a zůstávám také po
přestěhování do “Kelly Country” – do Victorie.
V poslední době vyšly moje dvě brožurky o 62
stránkách, do kterých jsem se snažila shrnout hlavně ty
nejdůležitější události o Nedovi a jeho blízkých
a doplnit tuto práci dosažitelnými fotografiemi z oněch
starých časů a míst. Tentokrát jsem napsala jednu
brožurku v češtině a druhou v němčině a brzy se
pustím ještě do francouzské verze. Vím, že naši
krajané usedlí v Austrálii už dobře zvládli angličtinu,

ale do Kelly Country přijíždějí občas návštěvníci
z České Republiky a ze Slovenska, ze země německy
mluvících turistů a ti budou jistě příjemně překvapeni,
že najdou něco ke čtení ve svém rodném jazyce.
Také starousedlíky z Evropy, žijící v Austrálii jistě
potěší knížka psaná v jejich rodném jazyce.
Milí krajané, máte-li zájem o tu verzi v češtině, prosím,
kontaktujte mne a já Vám ji ráda pošlu. Bude Vás stát
asi stejně jako tady krabička levnějších cigaret = $16,
poštovné platím já. Objednat si ji můžete na mé
adrese:
Mrs Dagmar Balcarek
2/7 Goodenia Drive
Benalla Vic 3672
nebo na email: dbalcarek@bigpond.com
nebo telefonicky: 03 5762 7359.
Moje knihy v angličtině se ještě stále prodávají. Jsou to:
“Ellen Kelly”
“Women and Bushrangers”
“To Crack a Whip”
“Ned and the Others”
Přeji Vám hodně štěstí v novém roce 2011!
Vaše krajanka
Dáša Balcárková

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.

Oznámení o bohoslužbách
na Šumavě
Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,
tj. 6.února, 6. března…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

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

Smůlu budou mít hned na počátku děti, které se nenarodí
do chudých poměrů. Na třináctitisícové porodné měly
jejich matky nárok jen do silvestrovské půlnoci. Měly by si
naplánovat jen tříletou rodičovskou dovolenou, za čtyři
roky by dostaly od státu o 45.600 korun méně než letos.

Ze zpráv ČTK
Česko vstoupilo do roku úspor, které se
dotknou prakticky každého
Česká republika vstupuje do roku, v němž ji čekají
úspory a šetření. Začíná platit nový státní rozpočet,
kvůli němuž vláda prosadila v parlamentu řadu zákonů
umožňujících seškrtat výdaje státu. Opatření dopadnou
téměř na každého: od prezidenta republiky, jemuž se
začne zdaňovat jeho plat, až po rodiny, kterým se zkrátí
sociální dávky. K úsporným opatřením vláda přistoupila
ve snaze zkrotit rostoucí státní dluh a schodky
veřejných rozpočtů.
Úsporná opatření by měli pocítit na svých mzdách
hlavně státní zaměstnanci vzhledem k tomu, že vládní
koalice v rozpočtu snížila objem peněz na platy ve
veřejné správě o deset procent. Výjimku dostali jen
učitelé, kteří mají dostat přidáno, podobně jako
důchodci. Vláda zvýšila penze v průměru o 371 korun.
Vládní opatření neznamená automaticky snížení platů
o desetinu, například mzdy policistů se sníží pouze
o 6,3 procenta. Představitelé státu budou mít
v porovnání s předloňskem po příští čtyři roky platy nižší
o devět procent a navíc přijdou o bezplatnou městskou
dopravu. O pět procent snížili pro příští rok také platy
soudcům a státním zástupcům. O pět procent se sníží
rovněž státní příspěvek politickým stranám a hnutím za
křesla v parlamentu a krajských zastupitelstvech.
Pohorší si i lidé, kteří přijdou o práci. Nárok na podporu
získají až po uplynutí doby, na kterou jim stačilo
odchodné či odstupné. Pokud dali výpověď sami, budou
mít nárok na nižší podporu ve výši 45 procent platu. Od
začínajícího roku se nevyplatí být ani dlouho nemocný,
nemocenská byla snížena na 60 procent vyměřovacího
základu.

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

Posledním dnem loňského roku skončila na většině
území Česka regulace nájemného. Týká se to obyvatel
přibližně 400.000 bytů. Jak se uvolněné nájemné bude
v roce 2011 skutečně vyvíjet, zatím není jasné. Záležet
bude například na ochotě nájemníků přistoupit na další
zvyšování činží, na rychlosti a způsobu rozhodování
soudů v případných sporech o určení nájemného nebo
na vývoji poptávky po nájemním bydlení.
Všem, kdo mají stavební spoření, se státní podpora za
loňský rok připsaná letos zdaní 50 procenty. Na některé
daňové poplatníky také dopadne tzv. povodňová
stokoruna. O tuto částku se jim měsíčně sníží sleva na
dani. Vláda chce z těchto peněz financovat odstraňování
povodňových škod. Opatření má platit jen do konce roku.
Majitelé domů i chat si budou muset nově nechat povinně
každý rok zkontrolovat stav komínů.
Více než čtvrt milionu řidičů vstupuje do nového roku
s neplatným řidičským průkazem, protože si jej nestihli
včas vyměnit, ačkoli na výměnu měli tři roky. Policisté jim
starý průkaz uznávat nebudou. Motoristé si naopak
nemusí pořizovat elektronické dálniční viněty místo
dosavadních papírových známek. Parlament schválil
jejich pětiletý odklad. V autech ale budou muset mít řidiči
lékárničku s novým vybavením a také reflexní vestu.

Návrh nového občanského zákoníku
výrazně mění dědická práva
Vzroste význam závěti, její autor si navíc bude moci
stanovit podmínky, které dědic musí splnit. Jinak nic
nedostane.
Jednou z úplných novinek je takzvaná dědická smlouva,
kterou člověk ještě za života může uzavřít se svými
dědici. Ta je výhodná třeba pro starého člověka, který
žije ve velkém domě a nemá už na na jeho údržbu,

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

COOL ZONE
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

ale protože je na dům zvyklý, chce v něm dožít. Nově
by mohl uzavřít smlouvu o tom, že se o jeho dům bude
na vlastní náklady starat někdo jiný a za odměnu ho
zdědí.
Další novinkou je takzvaný odkaz. Ten umožňuje odkázat jednu konkrétní věc (například obraz) vybranému
člověku, aniž by takto "obdarovaný" musel čekat na
zdlouhavý výsledek dědického řízení.
Odkaz přitom kromě Slovenska a Česka už dnes
uznávají všechny evropské státy.
Dluhy budou dědici platit celé. Dnes dědici zemřelého
odpovídají za jeho dluhy jen do výše dědictví,
dlužníkům nemusí zaplatit ani korunu navíc. Nově
budou lidé, kteří dědictví neodmítnou, muset splatit
celé dluhy zemřelého - i kdyby byly třeba vyšší než
jeho majetek.
Autoři zákona chtějí předejít pokoutnímu zmenšování
hodnoty dědictví právě kvůli dluhům.
Novinkou je možnost stanovit podmínky, které dědic
musí splnit, aby majetek dostal. Dnes to možné není.
Nově půjde do závěti napsat třeba: "Děti dostanou
rodinný hotel, pokud pět procent ze zisku budou dávat
na charitu." Nebo otec synovi přikáže vystudovat
vysokou.
Zákoník jde opravdu do detailu. Aby předešel možným
sporům, má třeba speciální paragraf i pro situaci, kdy
člověk do závěti napíše jen to, že veškerý svůj majetek
odkazuje "chudým".
Počítá i se spornými situacemi, kdy těžce nemocný
člověk v posledních dnech života náhle odkáže veškerý
majetek ústavu, ve kterém umírá, nebo jeho
zaměstnancům. Taková závěť bude neplatná, leda by
u umírajícího seděl i notář, který by mohl posoudit, jestli
s člověkem personál ústavu při sepisování závěti nějak
nemanipuluje.
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Nová pravidla pro závěti
Jak je to dnes
* není-li závěť, dědit po vás mohou nejdále prarodiče,
strýcové a tety
* v závěti nesmíte klást dědicům podmínky
* závěť můžete pořídit pouze písemně
Podle nového kodexu
* kromě závěti můžete sepsat dědickou smlouvu či
odkázat jednotlivou věc
* nemáte-li závěť, nově mohou dědit i praprarodiče,
bratranci a sestřenice
* v závěti můžete klást podmínky
* v ohrožení života můžete udělat závěť i ústně před třemi
svědky

Česká Školička v Cheltenham
Pravidelné vyučování začne opět
26. února od 2 do 3.30 hodin
v hale starší budovy.
Vchod je z Nepean Hwy. Kostel sv. Mathew.
Výuka po dobu 6ti týdnů. Cena $40.
včetně nájmu haly a pojištění.
Malá skupina, slabikář, hry. Rovněž i písničky,
gymnastická průprava v českém názvosloví
a návodně české porady na počítači.
Nové programy dodané z Prahy.
Podrobnosti a zápis telefonicky vede Vlasta Šustková
mob. 0408 088 167 nebo (03) 9551 0279.

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
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

Ovocná neděle
20.února ve 12:00 hod
Gulášová polévka, ovocné knedlíky
(švestkové, jahodové nebo meruňkové)
zmrzlina a káva vše za $20
Rezervace tel. 9807 2326
nebo mob. 0413 852 488
email: sokol@aapt.net.au
497 Queensberry Street, North Melbourne

Dziupla - Disko 2011
26. února
14. května
26. listopadu
Začátek ve 20:00 hodin
www.dziuplamelbourne.com
Rezervace tel. 9361 2051
497 Queensberry Street, North Melbourne

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!

11

PROGRAM NA MĚSÍC ÚNOR 2011

KAŽDÉ ÚTERÝ

OBĚDY
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

Cena $20

KAŽDÝ ČTVRTEK KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti

KAŽDÝ ČTVRTEK

12:00

SWING PATROL – LEKCE SWINGU
Lekce od 18.30

Tancování od 21.30

Cena $10

Neděle
6. února

Sorelli - Frock

Sobota
12. února

Sorelli - Warren Wills - vynikající pianista světového formatu

Neděle
13. února

Argentýnské Tango

Neděle
20. února

Ovocná neděle

Pátek
25. února

Sorelli - My Sauce Good

Sobota
26. února

Disco - Dziupla

Rezervace tel. 0403 947 836

Rezervace tel. 0403 947 836

Lekce od 17.30 hod.

www.sorelli.com.au

www.sorelli.com.au

Tancování od 19.00hod

Rezervace tel. 9807 2326 nebo mob. 0413 852 488

Rezervace tel. 0403 947 836

12:00

www.sorelli.com.au

Rezervace tel. 9361 2051

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

Cena $24/22

Cena $24/22

Cena $10

Cena $20

Cena $25

Cena $20

18:30

17:30

20:30

17:30

12:00

20:30

20:00
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