Červenec 2011

ročník XXIII
vydává SOKOL MELBOURNE INC.
Národní dům - 497 Queensberry St.,
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051
tel. 03 9329 9922 mob. 0413 852 488
email: kvart@sokolmelbourne.com.au

Cyril a Metoděj
Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni někdy jednoduše jako bratři ze Soluně,
jsou známí jako Apoštolové Slovanů nebo také Slovanští věrozvěstové. Bratři pocházeli
z rodiny hodnostáře Byzantského císařství. Podle některých pramenů a na základě jejich
znalostí slovanského jazyka se soudí, že jejich rodiče byli slovanského původu.
Svatý Konstantin se narodil
kolem roku 826 v Soluni a
zemřel roku 855 v Římě.
Byl
profesorem
filosofie
v Konstantinopoli, roku 855
vstoupil do kláštera. Byl
pouze mnichem, ačkoliv
celý středověk byli oba
brat ři
považ ován i
za
biskupy.
Svatý Metoděj se narodil v
roce 815 také v řecké
Soluni, zemřel roku 885 na
M o ra vě .
S t arší
b rat r
Konstantina byl zpočátku
byzantským
státním
úředníkem,
později
mnichem a nakonec prvním
moravským arcibiskupem.

Na
žádost
moravského
knížete sv. Rostislava byli
posláni, jako misionáři, na
Moravu. Konstantin před
odjezdem na Velkou Moravu
sestavil písmo pro slovanský
jazyk - hlaholici
a
společně
s
Met odějem
přeložili do staroslověnštiny
liturgické knihy pro konání
bohoslužeb.
Cyril a Metoděj přišli na
Velkou Moravu 5. července
863. Byli velmi úspěšní,
protože
vedli
kázán í
i
v y u č o v án í
v e
staroslověnštině.
Během
několika let byli již duchovní,
kteří byli učeni Cyrilem

a Metodějem, připraveni na vysvěcení na kněze a biskupy.
V roce 864 ale napadl Ludvík II. Němec Velkomoravskou říši a kníže Rostislav byl nucen
přiznat vazalství vůči Východofranské říši a umožnit návrat latinským kněžím.
Konstantin po cestě do Říma onemocněl. Před svojí smrtí vstoupil do kláštera a přijal
mnišské jméno Cyril (Kyrillos). Zemřel 14. února 869 ve dvaačtyřiceti letech.
Metoděj byl roku 869 vysvěcen na prvního "arcibiskupa moravského." Po smrti knížete
Rostislava se vrátil na Moravu a dokončil překlad Bible.
V roce 1980 Cyrila a Metoděje prohlásil papež Jan Pavel II. za spolupatrony Evropy. Cyril
a Metoděj jsou také hlavními patrony Moravy.
Dílo svatých bratří ze Soluně mělo nesmírný význam pro celé Slovanstvo. Proto sv. Cyrila
a Metoděje nazýváme apoštoly Slovanů, kteří položili duchovní základy slovanskému
pravoslaví. Jejich svátek se slaví 5. července.
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Ze stolu výboru

Valná hromada se plánuje na měsíc říjen (přesné
datum bude upřesněno). Kandidovat do výboru mohou
pouze ti, kteří mají zaplacené příspěvky na rok
2011-2012 a volit pouze ti, kteří si řádně zaplatili
příspěvky na rok 2010-2011 do 30.6.2011. Všem
členům budou zaslány pozvánky na valnou hromadu
poštou. Nezapomeňte nám sdělit případnou změnu
vaší adresy.
Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš
Narodní dům a na Kvart:
L. Bartl, O. Dymian, M. Holub, M. Kopečková,
G. Morgan, M. Oliverius, H. & F. Rosenfeld.
Děkujeme restauraci KOLIBA za nádobí a vybavení do
naší kuchyně Národního domu.
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací,
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!
Výbor Sokola Melbourne Inc.

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

Jako každý rok, i letos máme k nabídce vstupenky na
dvě divadelní představení „Anything Goes“ a „Grey
Gardens“, které nám zdarma poskytuje City of
Melbourne. Pokud byste rádi viděli jedno z těchto
divadelních představení, zamluvte si vstupenky
u Markéty na tel.: 0413 852 488. O vstupenky je velký
zájem, proto si je objednejte co nejdříve.
Tyto vstupenky nabízí v omezeném množství City of
Melbourne nejen našim členům, ale zažádat si může
každý občan, který bydlí v oblasti City of Melbourne
(do které spadá nejen Melbourne, ale například i
Parkville, Carlton, South Yarra, Docklands a další).
Pokud bydlíte v této oblasti, můžete si sami objednat
vstupenky přímo od City of Melbourne.
Rádi bychom Vás seznámili s nastávajícími změnami
týkajících se pěněžního příspěvku DHS (Department
of Human Services), který byl Sokolu Melbourne Inc.
poskytován na aktivity seniorů. V posledním roce se
razantně změnily požadavky australské vlády a pro
Sokol Melbourne je nerealistické všechny nové normy
splňovat. V praxi by to pro náš spolek znamenalo
vydat více peněz než kolik by nám vládní pěněžní
příspěvek poskytl. Proto od července 2011 povede
program pro čvrteční seniory místní úřad City of
Melbourne. Místo konání bude i nadále v prostorách
Národního domu. Více informací se dočtete
v následujícím článku.

Kurzy češtiny
pro začátečníky a pokročilé
Začátečníci: každé úterý od 17.30 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
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PROGRAM ČINNOSTÍ PRO ČESKÉ A SLOVENSKÉ SENIORY

Informace pro účastníky
Jaký je to program?
Místní úřad města Melbourne (City of Melbourne) bude
pořádat program pro seniory, kteří se setkávají
v SOKOLE v North Melbourne. Tento program nabízí
pravidelně jednou za týden aktivity a vycházky, které
umožňují účastníkům společenský styk a tělesnou a
duševní stimulaci.
Program bude probíhat každý čtvrtek po dobu 5ti hodin
od 10 do 15 hod. Se skupinou seniorů bude úzce
spolupracovat koordinátor a podle požadavků a potřeb
účastníků sestavovat program.
Co bude náplní programu?
 Kulturně vhodný oběd, který splňuje nutriční
požadavky.
 Aktivity včetně diskusních kroužků, zdravotních
přednášek, mírné cvičení, hry, promítání filmů, ruční
práce a zábava.
 Návštěvy restaurací, pikniky v parcích, prohlídky
pamětihodností a vycházky za kulturními událostmi v
Melbourne a oblastí Viktorie.
 Doprava občanů do místa konání a zpět domů pro
ty, kteří bydlí v obvodu City of Melbourne.
 Kvalifikovaný dvojjazyčný koordinátor, který bude
k dispozici.

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

Jak se zapojit?
 Přispívat svými nápady a připomínkami a
poskytnout nám odezvu o tom, jak program pokračuje.
 Zúčatnit se individuální informativní schůzky.
Kolik to bude stát?
Poplatek za jednotlivou návštěvu (cena zahrnuje oběd)
je $7.80. Vyhodnocující úředník si promluví o tomto
příspěvku s každým jednotlivcem během počáteční
schůzky.
Podle toho, jakou činnost si skupina vybere zde mohou
býti dodatečné poplatky kupř. vstupné, ale o těch bude
dohodnuto předem a budou drženy na minimum.
Kdo se může zapojit?
 Jednotlivci, kteří dovršili věku 65 let.
 Jednotlivci s mírným nebo vážným tělesným nebo
mentálním postižením a jejich doprovod.

Pokud máte zájem se zapojit, kontaktujte starostku
Markétu na tel.: 0413 852 488.

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

Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
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SLOVAKS in AUSTRALIA 2012

dome Sokola Melbourne, alebo objednať cez internet
na adrese http://slovaksinaustralia.com.au.

Kalendár ako komunitný projekt

“Krst” v reštaurácii Koliba

103 dní. Toľko trvala výroba kalendára Slovaks
in Australia 2012 od fotenia v krojoch v slnečný
marcový deň až po vyzdvihnutie v tlačiarni v polovici
júna. Triedenie fotografií, výber vhodných snímok,
tlačenie obrázkov na ukážku, retušovanie, hľadanie
grafického dizajnéra, samotný návrh dizajnu a
nakoniec tlač, rezanie a viazanie.

Všetkých vás pozývame na symbolický krst kalendára
a spustenie predaja, spojené s tradičným českým
a slovenským večerom v reštaurácii Koliba. Tí,
čo využili zvýhodnený predpredaj, si budú môcť
vydvihnúť svoje objednávky, a všetci budete mať šancu
po prvý raz si pozrieť výsledky našej práce. Tešíme sa
na vás v utorok 5. júla o 6pm.

Je neuveriteľné, koľko sa toho človek naučí pri zdanlivo
jednoduchom komunitnom projekte akým je kalendár.
Nová webová stránka, točenie a strihanie videa,
internetový obchod, účtovnícky program a ustavičné
snahy o propagáciu, medzi ktoré možno zaradiť i tento
článok.
To všetko sa odohráva “za oponou”. Dôležitý je
výsledok, samotný produkt, a za tým si stojíme. Tí,
čo kalendár videli a držali v rukách, si pochvaľujú jeho
kvalitu, profesionálne fotografie, kriedový papier a
ofsetovú tlač.
Teraz v predaji
Tlačou sa len začína ďalšia fáza projektu. Vyrobených
je 500 výtlačkov a do začiatku roku 2012 máme šesť
mesiacov, aby sme ich predali čo najviac. Cena
kalendára je $20 a nezáujmu sa nebojíme -predobjednávky prichádzajú už aj od českých krajanov
v Západnej Austrálii.
Veríme, že podobne ako prvý český a slovenský
festival VodaFest, či pochod mestom na Australia Day,
aj tento kalendár prispeje k hrdosti krajanov,
zlepšovaniu povedomia o Čechoch a Slovákoch a
Austrálii, a uznaniu od krajanov doma.
Slovaks in Australia 2012 je neziskový projekt,
prípadný zisk bude použitý na propagáciu Českej republiky a Slovenska v Austrálii. Kalendár môžete od 5.
júla zakúpiť osobne v reštaurácii Koliba, v Národnom

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

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: 47 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606
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Pro děti a rodiče
Sobotní zpívání v Národním domě

Mám pastelky mám,
jejich barvy znám.
Nejvíc se mi zalíbila
červená, a také bílá.
Zelená je barvou lesů,
fialová barvou vřesu.
Modrá barva je jak moře,
hnědá je zem, když se oře.

Šedá s černou nepostačí,
když chci kreslit pírka ptačí.
Žlutá se jak zlato třpytí,
oranžovou kreslím kvítí.
Mám pastelky mám,
jejich barvy znám.
Jen já dobře vím,
co si nakreslím.

Pojďte si hrát, tančit, zpívat,
vesele se na svět dívat.
Ráda bych připomněla nejen příznivcům Sobotního
zpívání, ale vůbec všem, kteří rádi zpívají, že sobotní
program pro děti pokračuje i v době školních prázdnin.
Přestože hodně rodin odletělo za létem a češtinou
přímo ke zdroji a přitom si pochutnávají na buchtách
od babičky někde v krajích českých, my v Melbourne
se sejdeme 9. a 25. července a budeme se snažit
dvojnásob, abychom se toho spoustu naučili i bez těch
pravých českých koblih plněných marmeládou,
ovocných a tvarohových kolačů, pribináčků
a dalamánků, voňavých chlebů s kmínem, nanuků
a zmrzlin.
Kromě písniček se děti (i rodiče) mohou těšit na hry,
společné čtení, školičku, kde nechybí domácí úkoly
a dramatizaci pohádek. Minidramatický kroužek si
vyzkoušelo sedm Červených karkulek a tři vlci již
minule a moc jim to šlo a slušelo. Posuďte sami:

Milé děti, doufáme, že vás tato básnička inspiruje
k nakreslení nějakého barevného obrázku a zapojíte se
tak do soutěže Barevný rok 2011. Obrázek nám zašlete
na adresu Kvartu a nebo předejte paní učitelce na
Sobotním zpívání. Nezapomeňte se podepsat a napsat
váš věk.

ČEŠTINA PRO DĚTI
INTERAKČNÍ METODOU
opět v Národním domě

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

každou druhou sobotu
od 10 do 12 hodin
9. a 23. července
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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Ze zpráv ČTK

Koaliční lídři,
špičky ODS, TOP 09 a Věcí veřejných se opět sejdou
na další kolo vyjednávání nad požadavky nejmenší
vládní strany na své zastoupení v kabinetu. Nejmenší
vládní strana prodloužila svůj požadavek personálních
změn v kabinetu do 30. června. Nebude-li splněn, hrozí
Věci veřejné vypovězením koaliční smlouvy.
Strana žádá, aby dodatek koaliční smlouvy vedle
nového vymezení resortů a jejich obsazení zahrnoval
i zrušení akcií na doručitele a další témata, která ale
nechce blíže ji popsat. O dodatku chce strana
vyjednávat podle předsedy Radka Johna celé tři týdny
bez toho, aby o průběžných výsledcích informovala.
Premiér Petr Nečas nabízí už dva týdny menšímu
z koaličních partnerů funkci vicepremiéra pro korupci
a šéfa legislativní rady vlády, Věcem veřejným se ale
takové zastoupení ve vládě zdá nedůstojné. V dubnu
VV požádaly také o odchod ministrů obrany a
zemědělství za ODS Alexandra Vondry a Ivana Fuksy
a ministra financí z TOP 09 Miroslava Kalouska, jejich
strany za nimi ale stojí. Nečas považuje za test koaliční
soudržnosti hlasování o reformních zákonech na
nynější schůzi dolní komory. Naznačil současně,
že od ODS se posuny v pohledu na požadavky VV
nedají očekávat.
Nejsme sekta zaznělo na konferenci VV
"VV nejsou sekta, takové označení je naprosto
pobuřující," cituje stranický web poslance Majera
z bílinského klubu v Ústeckém kraji. Bárta podle
internetu zase uvedl, že některé věci udělal špatně, měl
je udělat jinak. "VV se musejí semknout, být
sebevědomou stranou," řekl prý Bárta. Kritický projev
měl údajně poslanec Viktor Paggio. "Spoustu věcí
děláme špatně. Stali jsme se mediálním otloukánkem,"
citoval ho web.
Poslanec VV Otto Chaloupka si zase na média

postěžoval. "Dříve jsme měli problém dostat se
do novin, dnes si do nás každý musí kopnout,"
uvedl podleon-line zpravodajství VV. O "mediálním
a politickém" tlaku hovořil předseda Radek John.
"Platíme daň za to, že jsme političtí nováčci," podotkl
podle webu.
Projev poslance Michala Babáka se týkal aféry kolem
financování VV, v níž figuruje. "Moje osoba čelí
dehonestujícím útokům. Věřím, že budu očištěn,"
citoval ho stranický web. Teplický zastupitel a budoucí
nový místopředseda VV Tomáš Jarolím podle
stranických stránek podotkl, že protivníkem VV nejsou
politici, ale kmotři.
Lidé kteří neví koho by volili, jsou znechuceni
politikou
Myslí si, že politici dbají jen na svůj prospěch a že
politika v Česku stále méně dbá na potřeby občanů.
Přesto pro 35 procent z nich není politika zcela
lhostejná a zároveň nevylučují svou účast u voleb.
Vyplynulo to z průzkumu, jehož výsledky ČTK poskytla
agentura STEM.
Mezi těmi, kteří neví, koho by volili, nebo neuvádějí
žádnou stranu, jsou spíše lidé do 45 let, dotázaní
se základním vzděláním a vyučení a ženy. Z hlediska
politické orientace jsou to nejčastěji lidé, kteří
v posledních volbách do sněmovny volili Věci veřejné.
Sedmaosmdesát procent lidí je přesvědčeno, že svým
hlasem ve volbám jen těžko něco změní.
Přitom zcela lhostejná je politika "jen" 58 procentům
nevoličů a k volbám zásadně nechodí dvě pětiny. Podle
analytiků jsou to hlavně lidé do 30 let se základním
vzděláním.
Analytici na základě těchto odpovědí zjistili, že 39
procent nevoličů k volbám zásadně nechodí a politika
je jim zcela lhostejná. Dalších šest procent k volbám
zásadně nechodí, ale zároveň jim politika není
lhostejná. U pětiny lidí je to přesně naopak: účast
u voleb ze zásady neodmítají, ale politika je jim
lhostejná. Pětatřicet dotázaných neodmítá ze zásady
účast ve volbách a ani politika jim není lhostejná.

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

Vládu si nepřeje 90 procent Čechů
Devět z deseti Čechů si nepřeje, aby dál vládl
současný koaliční kabinet premiéra Petra Nečase
(ODS). Třetina obyvatel chce novou vládu, jejíž podobu
určí faktický vítěz loňských parlamentních voleb, tedy
ČSSD, a čtvrtina respondentů by šla ráda
k předčasným volbám. Pro menšinovou vládu ODS
a TOP 09 s podporou Věcí veřejných, respektive
ČSSD, je shodně 16 procent lidí. Vyplývá to
z průzkumu agentury Millward Brown pro Lidové
noviny.
Za negativním obrazem kabinetu v očích veřejnosti
stojí především vleklé neshody koaliční vlády ODS,
TOP 09 a VV o personální obsazení jednotlivých
ministerstev či o podobu stěžejních reforem, píše list.
Podle ministra zahraničí Karla Schwarzenberga (TOP
09) jsou výsledky průzkumu reakcí na vzezření vlády
a to podle něj toho času opravdu vábné není.
"Zbytečné personální spory či ješitné předvádění se
přikrývá jinak celkem slušné výsledky," řekl LN ministr.

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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Nepopularitu připouští i předseda poslaneckého klubu
TOP 09 Petr Gazdík. "Těm 90 procentům rozumím.
Skandály našich koaličních partnerů už skutečně
musely otrávit takřka každého," poznamenal.
Češi i Němci protestovali proti větrníkům
v Krušných horách
Zhruba 80 lidí z obou stran česko-německé hranice
dnes v krušnohorské Moldavě a jejím okolí protestovalo
proti plánovanému rozšiřování větrných
a fotovoltaických elektráren. Hned několik takových
zdrojů má u horské obce vyrůst. Jeden z investorů je
přitom spjatý se starostou obce Jaroslavem Pokem,
řekla ČTK organizátorka pochodu Ivana Ježková.
Starosta na její tvrzení dnes nechtěl reagovat, vyjádří
se prý v pondělí, řekl ČTK.
Němcům navíc vadí to, že jejich stanovisko na stavbu
větrníků nikoho nezajímá, a už si stěžovali
i u evropského komisaře pro životní prostředí.

Konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
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PO Box 132, Vaucluse NSW 2030 Tel: 02 9581 0111, Fax: 02 9371 9635

Na německé straně hranice se už tři větrníky točí.
"Vyrostly v době, kdy to u nás byla móda, ale postoj
k nim se už změnil. Jakmile tyhle tři dožijí, půjdou
k zemi a obnovovat se už nebudou," řekl během
protestního pochodu Michael Eilenberger z hnutí
Gegenwind. Zato v Česku zájem o obnovitelné zdroje
vzrostl až v posledních letech, kdy se jim díky
rozhodnutí zákonodárců zlepšily podmínky.
Soud odsoudil internetového diskutéra za výhrůžky
smrtí
Čtyřměsíční podmíněný trest s odkladem na jeden rok
udělil Obvodní soud pro Prahu 5 pětačtyřicetiletému
internetovému diskutérovi Martinu Kubákovi za to,
že hrozil smrtí administrátorovi fór iDnes.cz Patriku
Bangovi a jeho synovi. Motivem Kubákova jednání bylo
smazání jeho diskusního účtu.
Kubák, vystupující na internetu pod přezdívkou
"kraxna", posílal Bangovi od srpna 2009 do loňského
února urážlivé a rasistické zprávy, které vyústily
hrozbou smrtí, píše server. Podle soudu se muž
z Velkého Března dopustil trestného činu násilí proti
skupině obyvatel a proti jednotlivci. "Vyhrožoval
usmrcením a jinou těžkou újmou takovým způsobem,
že to mohlo vzbudit důvodnou obavu," vysvětlila
rozsudek soudkyně obvodního soudu Vanda Činková.
"Konečně si někdo uvědomí, že diskuze nejsou tak
anonymní a že si nemůže každý dovolit cokoliv. Musí
být nějaká pravidla," reagoval na verdikt Banga. Český
soud takto rozhodl zřejmě poprvé.
Podle iDnes.cz začal Kubák útočit na Bangu poté, co
kvůli svým vulgárním příspěvkům do diskusí pod články
na serveru přišel o svůj účet. "Z různých adres chodily
desítky e-mailů s nadávkami do černých sviní, brýlatých
dobytků a podobně. Jak ubíhal čas, přidával diskutér
s přezdívkou kraxna jak na intenzitě urážení, tak
na počtu mailů," popsal e-mailové útoky Banga.
Když správce diskusí na agresivní výpady nereagoval,
přišla mu zpráva, ve které Kubák vyhrožoval, že zabije
Bangu i jeho syna. Administrátor se proto obrátil na
policii a Kubák se ke svému jednání přiznal.

HLAS DOMOVA
Otevření výstavy HLASU DOMOVA se konalo 6. června
v místnostech LIBRI PROHIBITI v Praze.
Výstavu otevřel organizátor výstavy pan Jiří Gruntorát za
účasti paní Diny Váňové.
Výstava bude otevřena do konce června od mezi 1 a 5
hodinou odpoledne kromě pátku, soboty a neděle.
Po úmluvě je ale možné výstavu shlédnout i o víkendech
a během letních prázdnin.
Telefon: (420 2) 24225977 email: libpro@iol.cz

***

***
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

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

Mariášníci volají
Stejně jako za starých časů, kdy se v českých
vesnicích i městech scházeli po práci muži
v místních hospůdkách, aby si zahráli partii mariáše,
tak i zde v melbournském Sokole se každý čtvrtek
odpoledne schází skupina milovníků této karetní
hry. Bohužel ale těch, kteří tuto hru znají, ubývá.
A tak využíváme této příležitosti a oznamujeme,
že pakliže někdo zná tuto tradiční českou hru a má
zájem si zahrát, tak ať bez ostychu přijde každý čtvtek
v poledne mezi nás a osvěží naše řady
mariášníků.
Mirub
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S lítostí oznamujeme,
že po dlouhé nemoci se s námi
30. května navždy rozloučil

Mudr. František Kopeček
praktický lékař v melbournském předměstí Box Hill.
Během jeho 35ti leté praxe se na něho obraceli
českoslovenští exulanti žádající lékařské ošetření
a vděčni za jeho nezištnou péči.

Děkujeme všem za projevy soustrasti a tichou
vzpomínku.

Chcete si zahrát tenis?

rodina Kopečkova

Skupina starších tenisových nadšenců, scházející se
každou neděli v Belgrave Heights, by ráda mezi sebe
přijala novou krev - lidi mající rádi tenis. Pokud máte
zájem, prijďte mezi nás. Hrajeme každou neděli 10 –
12 hodin (někdy i déle)
v BELGRAVE HEIGHTS tennis Club,
Colby Dr Belgrave Heights.
Více informací - Věra tel.: 0422 691 362.

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.


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

Mirek tel.: 1300 367 059,
mob.: 0419 873 224

10

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

Euro Disco
(Pod vedením Ewy Babisz z Dziuply)

v sobotu 16. července
začátek ve 20:00 hodin

Vepřové
Hody
V neděli

21. srpna
od 12.00 hodin
REZERVACE NUTNÁ NEJPOZDĚJI
DO 10. SRPNA 2011
na tel.: 5996 9713,
nebo 0413 852 488
Cena $20 / $12 děti do 12 let
Pokud máte zájem koupit si jitrnice nebo jelita
domů, objednejte si je též telefonicky
nejpozději do 10. srpna 2011.

Rezervace tel. 9748 5057
nebo mob. 0407 957 237
497 Queensberry Street, North Melbourne

Výuka českého jazyka
Vyučování českého jazyka pro děti od 10 – 18 let
bylo zahájeno ve Wheelers Hill Secondary College.
Vždy ve čtvrtek odpoledne po vyučování.
Zájemci, prosím, kontaktujte
pí učitelku Šustkovou
mob.: 0408 088 167.

Oznámení o bohoslužbách
na Šumavě
Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,
tj. 3. července, 7. srpna, 3. září…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

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 ČERVENEC A SRPEN 2011

OBĚDY

KAŽDÉ ÚTERÝ

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

Neděle
10. července

Argentýnské Tango

Sobota
16. července

Euro Disco

Lekce od 17.30 hod.

Tancování od 19.00hod

Rezervace tel. 9748 5057

Cena $10

Cena $10

Cena $15

Obědy v Sokole
Úterý 5.7. - Uzené maso se zelím, bramborový knedlík
Úterý 12.7. - Kuřecí filet na paprice s knedlíkem
Úterý 19.7. - Hovězí pečeně na houbách s knedlíkem
Úterý 26.7. - Řízek s bramborovým salátem
+ polévka a zákusek s kávou

každé úterý od 12 hodin, všichni jsou zváni

Aktuální program také najdete na www.sokolmelbourne.com.au

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

18:30

17:30

20:00
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