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Ander z Košíc
„Ľudze

mojo“ – presne takto sa zvykne prihovárať
Ander z Košíc (vlastným menom Ján Pisančin) divákom.
Už takmer tridsať rokov zabáva ľudí a rozdáva dobrú
náladu. Rodený Michalovčan (4.september 1941) a čestný
občan mesta Michalovce má dokonca pamätný obraz
v miestnej škole. Tú sa mu podarilo absolvovať
a zmaturovať, hoci ako sám hovorí, nechodil do nej rád.
Keď raz prišiel s vysvedčením domov a z mravov mu
svietila trojka otec mu povedal: „no synu, keby ti aspoň tak
išla matematika...“ či to bolo naozaj tak, vie len sám
Ander, ale na vystúpeniach tento monológ má velký
úspech.
Pri vystúpeniach na javisku máva sivý, ošúchaný
a pokrčený oblek a pre neho typický klobúk. Momentálne
derie už tretiu sériu, ten prvý oblek s klobúkom je
odložený a pripravený do múzea v Michalovciach, ale ako
hovorí: „Až po mojej smrti! Ešte to by tak bolo, aby sa na
to chodili pozerať ľudia, pokial žijem. Všetko má svoj čas!
Pokiaľ na mňa bude fanúšik zvedavý, tak príde na
vystúpenie. Ander ich má ročne okolo osemdesiat – čo je
závideniahodné číslo. Ak nevystupuje , stretnete ho
v Košiciach na prechádzke so psom labradorom, alebo
s rodinkou na chate vo Vyšných Ružbachoch, kde je ako hovorí: „Vždy práce dosť, a ak chcem
oddýchnuť zájdem na hríby, alebo s kamarátmi na poľovačku. Nenudím sa však, píšem scenáre
do televízie, pripravujem každý rok nový program. To viete spevák spieva tie isté pesničky veľa rokov,
odo mňa poslucháč očakáva vždy nové príbehy.
Anderovi z Košíc vyšlo množstvo kaziet a CD albumov, na ktorých vyrástlo niekolko generácii
v celom ČeskoSlovensku. Na pódiu stál Ander takmer s každou známou osobnosťou umenia, kultúry
a športu (alebo oni s nim? :o). V súčasnej dobe pripravuje televíznu reláciu, s ktorou by sa mal
objaviť na obrazovkách na jar budúceho roka. Úspešne vystupuje na Slovensku a Morave.
Spolupracuje s rôznymi umelcami, či už je to Moravanka, Galánečka, Ľudová hudba Ondreja
Kandráča, či najúspešnejší program so speváckym duom ŠARM – Dajak bolo, dajak budze
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Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš
Narodní dům a na Kvart:

Ze stolu výboru
N. Beran, V. Šustková, M. Varney
Blíží se konec finančního roku a proto bychom chtěli
připomenout všem členům Sokola Melbourne Inc.,
že členské příspěvky na rok 2011/2012 musí být
zaplaceny nejpozději do 31.6.2012.

Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací,
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!
Výbor Sokola Melbourne Inc.

Členské příspěvky na finanční rok 2011/2012:
Dospělí
Rodina
Penzista/student
Penzisté – pár

$25
$40
$15
$25

Příspěvky lze zaplatit na jakékoliv akci nebo poslat
šekem - poštovní poukázkou na adresu asociace:
Sokol Melbourne Inc.
P.O. Box 794
North Melbourne 3051

Konzulát České republiky připravuje rozšíření
webových seznamů v Austrálii a na Novém Zélandu
působících česky/slovensky hovořících právníků,
lékařů a případně dalších profesních odborníků,
kteří o takovou prezentaci projeví zájem.

Výbor Sokola Melbourne Inc.

V případě zájmu o umístění odkazu na svoje služby
na webovou stránku konzulátu zašlete prosíme svoji
žádost e-mailem na adresu
sydney@embassy.mzv.cz .
K žádosti připojte stručný popis oblasti působnosti
s kontaktními údaji, jež si přejete zveřejnit, dle
následujícího vzoru:

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

Jméno / Název firmy
Oblast odborné působnosti
Adresa
E-mail
Telefon
WWW
Případně další informace.

***

Kurzy češtiny v roce 2012
Pokročilí: každé pondělí od 19 hod.
Kurz pro úplné začátečníky zahajujeme
v úterý 17.dubna od 18 hod.
Děti: každou druhou sobotu od 10 hod.
Sokol - 497 Queensberry St, North Melb.
Info: Zuzana Vasitch, tel.: 0413 032 366
Email: zual@optusnet.com.au

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185
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Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au

VELIKONOCE 2012 na Šumavě
6.dubna - VELKÝ PÁTEK
v 11 hodin Křížová cesta
8.dubna - BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
v 11 hodin
Bohoslužba slova
Velikonoční oběd se podává od 12 hodin.
Šumavské koláče a káva po celé
odpoledne.
Těšíme se na Vás na Šumavě.
Adresa:
Locks Way,
Belgrave South
Telefon: 9754 5159
Melway 84 J5

Oznámení o bohoslužbách na Šumavě

Sunshine
Removals

Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,
tj. 6.května, 3. června…od 11.00 hodin
Po mši následuje malé občerstvení.

Historie exilu v Melbourne
Základní údaje a data z historie exilu
v Melbourne může zájemce najít na blogu:
http://historickecrty.blogspot.com/
Blog obsahuje historické črty o Hlasu
domova, České škole, Sokolu v Melbourne a
Letovisku Šumava a je průběžně doplňován.

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

Profesionální a spolehlivá stěhovací firma
Melbourne a okolí, Viktorie, do Sydney a
Adelaide
Nabízené služby:

přeprava

demotáž a montáž nábytku

balení a rozbalení

krabice a obalový materiál

úklid po stěhování

velké nákladní vozy
pojištění

konkurenční ceny

zaměstnanci s praxí
Stěhování domů a firem zajišťujeme ve Vaší
oblasti již přes 10 let.


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

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

Pro děti a rodiče

Děti z české školy zářily na Vodafestu
pestrými barvami a nadšením
Jako nejmladší účinkující celého festivalu, a to včetně
dvouleté Klárky a Ríši, dívky ve svých červených
sukénkách a mašlích a chlapci v tmavých kalhotách,
svým živým pásmem zahájili letošní Vodafest. Děti
suverénně zazpívaly a zatančily, červené šátečky se
točily, Pepíčci “rozšlapali“ hned několik košíčků - byla
to pěkná podívaná. Pro děti z České školy Melbourne,
která se schází každou druhou sobotu v Národním
domě, to byla příležitost vystoupit na pódiu, předvést,
co se naučily a hlavně ukázat jejich radost ze
společného zpívání.
Po malém občerstvení, děvčata vyměmila bílé halenky
a sukénky za pestré národní kroje a ještě jednou
zazářila na pódiu při přehlídce českých a slovenských
regionálních krojů. Moc jim to slušelo a nic nedbala na
to, že tradiční národní kroje se spodničkami a
zástěrkami jsou mnohem teplejší než jejich dnešní letní
šatičky.
Představení nabírala na intenzitě, od roztomilých dětí
k zcela profesionálním tancům slovenského souboru

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

Liptar, houslistky Marcy, místní hudební skupiny
Vintage Blue Music s kytarami a populárními hity
z 60.let až k hostujícímu Josefu Kocurkovi s jeho
skvělou hrou na flétnu a zvučným hlasem a na závěr
ITM Smile. Každý si jistě přišel na své co se týče
programu, ale i občerstvení. Navařeno a napečeno bylo
jak o posvícení, bylo z čeho vybírat. Nápadité výtvarné
aktivity, typické pro českou a slovenskou kulturu, byly
vhodné pro děti všech věkových kategorií a daly se
velmi dobře dále využít i doma. Alespoň u nás byly
populární ještě celý druhý den. Své kouzlo měla i
přadlena u lesíka, která nás ochotně zasvěcovala do
umění spřádání ovčí vlny na kolovrátku.
Domů jsme odcházeli příjemně naladěni. Hezký den
nám díky svému bohatému programu až příliš rychle
utekl. Zážitky však zůstávají a my se těšíme na příští
Vodafest.
Zuzana Vasitch – Česká škola Melbourne

Dětské aktivity na Vodafestu 2012
Letošní Vodafest 2012 byl pro mě osobně nejen prvním
česko-slovenským festivalem, kterého jsem se tu v
Melbourne zúčastnila, ale také vůbec poprvé kdy jsem
se zapojila do organizace dětských aktivit. Samotné
vymýšlení a vyhledávání výtvarných činností pro děti,
byla pro mě osobně nejoblíbenější kapitola z celých
příprav. Jedna z prvních vybraných aktivit byla Lenkou
Allen navržená výroba královské koruny a
princeznovské korunky. Vždyť žádná klasická česká
pohádka se neobejde bez moudrého krále a krásné
princezny. Dalším nápadem byly papírové marionety
na špejli. Jak všichni víme, české loutkařství je ve světě
velice uznávané a má v Čechách dlouholetou tradici.
Sama často ráda vzpomínám na chvíle, kdy jsme jako
děti s nadšením trávily většinu našeho prázdninového
volna sestavováním vlastního divadélka
a nacvičováním divadelních her. Pro výrobu papírových
loutek jsem vybrala roztomilé pohádkové postavičky

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
autorky Renaty Frančíkové. S nadcházejícími
velikonočními svátky jsme pro děti zařadili výrobu
velikonočního kohoutka. K této činnosti mě inspirovala
výborná česká webová stránka www.i-create.cz, která
je doslova nabitá podobnými tvořivými nápady.
V den Vodafestu 2012, byly dětské aktivity dostupné již
od 11hodin až do pěti odpoledne. Přestože teploty od
samého rána dosahovaly třiceti stupňů, atmosféra
celého komplexu bujela nadšením a očekáváním
příjemně prožitého dne. Všichni organizátoři
a dobrovolníci byli odhodláni vložit veškeré své úsilí,
aby tato jedinečná oslava česko-slovenké kultury
v Melbourne byla pro všechny zúčastněné
nezapomenutelným zážitkem. Nejinak tomu bylo
i v našem dětském stanovém přístřešku. Nemůžu si
vynachválit všechny malé návštěvníky, kteří nás celý
den překvapovali svojí nesmírnou tvořivostí
a neuvěřitelnou chutí do vytváření. Také nesmím
zapomenout na maminky a některé tatínky, kteří svým
ratolestem byli nablízku a s potěšením jim pomáhali
v jejich tvůrčí práci.
Veřím, že vybrané výtvarné činnosti pro letošní
Vodafest 2012 potěšily a slavily u dětí úspěch.
Děvčatům se zejména líbila výroba princeznovské
korunky a to hlavně díky různobarevným plastovým
drahokamům, kterými si korunku mohla vyzdobit.
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U chlapců byla naopak oblíbená královská koruna,
kterou si krášlili nejenom blýskavými kamínky, ale také
konfetami z různobarevného papíru. Velikonoční
kohoutci byli úspěšní u těch nejmenších a snad každý,
kdo zavítal do našeho stánku neodešel bez vybarvené
pohádkové postavičky na špejli. K dispozici jsme také
měli krásné papírové vystřihovánky panenek, které
devčata mohla obléknout do tradičního kroje a dokonce
i písankové předlohy na procvičování krasopisu.
Na závěr bych ráda ještě jednou poděkovala
spoluorganizátorce dětských aktivit Lence Allen,
dobrovolníkům Bronie Raftopoulus, Issacu Skrůžnému,
Magdě Kordové, paní Elfrídě Králové, Taylor Courter
a hlavně všem zúčastněným dětem a jejich rodičům,
s kterými se nám po celý den tak výborně
spolupracovalo.
Pevně doufáme, že v příštím roce budou dětské aktivity
na Vodafestu ještě bohatší a tvořivější. Velice rádi
uvítáme jakékoliv připomínky, nápady a zejména pak
rodiče, kteří by měli zájem se přímo zapojit do
organizace.
Lucie Klimtová

ČEŠTINA PRO DĚTI
INTERAKČNÍ METODOU
opět v Národním domě
každou druhou sobotu od 10 hod.
14. a 28. dubna 2012
zpívání, říkadla, hry, tanec
vhodné pro děti již od 6 měsíců
školní výuka od 5 let
znalost češtiny není podmínkou
info: Zuzana Vasitch,
tel. 0413 032 366
zual@optusnet.com.au

Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00
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Ze zpráv ČTK

Češi hodnotí vládu v řadě aspektů výrazně záporně
S činností vlády premiéra Petra Nečase není spokojeno
79 procent lidí. Ještě většímu počtu občanů, 83
procentům, se nelíbí personální složení kabinetu,
přičemž osobu předsedy vlády záporně hodnotí 65
procent Čechů. Podle aktuálního průzkumu Centra pro
výzkum veřejného mínění (CVVM) téměř tři pětiny
dotázaných vyjádřily svou nespokojenost také s
programem vlády a 77 procent lidí i s její komunikací s
veřejností. Nejvyšší míru nespokojenosti přitom lidé
projevili u složení vlády. Naopak největší podíl
kladných hodnocení dostala vláda za svůj program, a
to od 28 procent dotázaných. Stejný počet lidí ocenil
samotného premiéra. S komunikací vlády je spokojeno
17 procent lidí, s její prací 16 procent a s lidmi ve vládě
12 procent. Mezi spokojenými s nynější vládou jsou
častěji vysokoškoláci, lidé s dobrou životní úrovní a
voliči ODS a TOP 09. Naopak výrazně kritičtější jsou
starší lidé, příznivci ČSSD a KSČM, dotázaní s nižším
vzdělání a ti, kteří považují svou životní úroveň za
špatnou.
Pravdivost výroků politiků
v unorových vysíláních Otázkách Václava Moravce si
bude moci veřejnost od 7. března ověřit na stránce
Demagog.cz. Každé úterý se po vysílání televizního
diskuzního pořadu na stránce objeví výroky politiků
zařazené do kategorií pravda, nepravda, neověřitelné
nebo zavádějící. Ověřování výroků politiků provádí
bezplatně skupina jedenácti analytiků z řad studentů
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. "Politici
informace zkreslují nebo přímo lžou a klidně tyto
argumenty zopakují ještě ve dvou dalších pořadech.
Není možné, aby byl moderátor připraven na všechno,"
uvedli studenti ve svém prohlášeni.
Za největší problém české společnosti
lidé pokládají korupci, podle 95 procent občanů je třeba
se jí naléhavě zabývat. Vyplývá to z výsledků
únorového průzkumu Centra pro výzkum veřejného
mínění (CVVM). České občany trápí také

nezaměstnanost a stav veřejných financí. Lidé jsou
naopak vcelku spokojeni s kulturou i nabídkou zboží
a služeb. Loni dotázaní považovali za nejpalčivější
problém zdravotnictví, to je letos v pořadí naléhavosti
řešení až na sedmém místě.
Řešení korupce pokládá za velmi naléhavé 80 procent
lidí, podle 15 procent je to "docela naléhavé".
Nezaměstnanost je velmi nutné řešit podle 74 procent,
21 procent si myslí, že je to docela nutné. Od loňského
průzkumu se zvýšil podíl dotázaných, kteří považují za
naléhavé řešit problematiku životního prostředí a také
školství, které zaznamenalo nárůst o 11 procentních
bodů.
Na protestních shromážděních
takzvané Holešovské výzvy, která požaduje demisi
vlády, se 15: března sešly na různých místech Česka
tisíce lidí. Na pražské Václavské náměstí zamířily asi
2500 protestujících, v Brně bylo až 4000 účastníků, v
Hradci Králové a Ostravě asi tisícovka. Počty odhadli
přítomní policisté. Na pražský protest navíc navázal
pochod demonstrantů k budově České televize, kde
pak demonstrace pokračovala do asi 21:30. Iniciátoři
akce před nedávnem vyzvali vládu, aby do konce února
odstoupila s tím, že pokud na jejich požadavky nebude
reagovat, uspořádají celonárodní protest. Mezi
organizátory se pohyboval i kontroverzní pražský
taxikář Zdeněk Ponert, známý spory kvůli předražování
jízdného. Nejvíce lidí se sešlo na brněnském náměstí
Svobody, policejní mluvčí odhadl účast na 3500 až
4000 lidí. Lidé přinesli transparenty s nápisy
kritizujícími vládu premiéra Petra Nečase, vyslechli si
text Holešovské výzvy, několik proslovů a hudebních
vystoupení. Největší potlesk sklidily proslovy, v nichž
řečníci požadovali zastavení církevních restitucí
a odstoupení prezidenta Václava Klause.
Mnoho lidí mělo na oblečení žlutou nálepku s nápisem
"Stydím se za vládu a prezidenta a chci jejich demisi".
V davu bylo vidět také několik protestujících v bílých
maskách typických pro hackerské hnutí Anonymous
a také demonstranty v kostýmech goril, které jsou
symbolem stejnojmenné korupční aféry na Slovensku.
Řada lidí pak na náměstí dorazila s vlajkami a
transparenty, na kterých byla hesla jako "Klaus na hrad

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
Mírov" či "Chceme pravou demokracii".
Iniciátoři Holešovské výzvy už dříve oznámili,
že požadují demisi vlády a jmenování dočasné vlády
odborníků, zahájení příprav "spravedlivých
demokratických" voleb a uzákonění běžně použitelného
referenda. Chtějí také zastavení církevních restitucí,
penzijní, sociální, zdravotnické a školské reformy a
odvolání podpisu na smlouvě ACTA, která podle nich
zavádí cenzuru na internetu. Podle nich by měla být
jmenována dočasná úřednická vláda a měl by odstoupit
prezident Václav Klause pro ztrátu důvěry. Podle
premiéra mají občané v souladu se zákonem právo
vyjádřit svůj názor, nicméně na tiskové konferenci po
poradě ekonomických ministrů zdůraznil, že vláda
České republiky pod jeho vedením bude pokračovat
v konsolidaci veřejných financí. "Je to klíčový úkol,
musela by to dělat jakákoliv vláda v jakémkoli
stranickém nebo politickém složení," řekl Nečas.
"Ti, kteří usilují o změnu toho, co prosazuje tato
politická reprezentace, by měli také říct jak postupovat
dál," sdělil dnes novinářům ministr Drábek. Pokud je
někdo přesvědčen, že lepší je úsporná opatření

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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neprovádět a nesnažit se o stabilizaci rozpočtů, musí
podle Drábka také říct, jak chce rozpočty dál řídit. "Tato
vláda nedělá populární kroky, to je prostě fakt. Pokud
bychom ale ta nutná, nezbytná opatření nedělali, tak se
dostaneme do situace, kdy za několik málo let budeme
řešit ještě mnohem horší situaci." Podle ministra je
potřeba oddělit dvě záležitosti. První je obecná
nespokojenost s kvalitou politiky. "Tady, kdybych mohl,
jdu demonstrovat také, protože s úrovní politiky jsem
také nespokojen," poznamenal ministr.
Pokud se protest týká konkrétních vládních kroků, je
pak podle něj lepší diskutovat například u kulatého
stolu, odborně, hledat alternativy a také hodnotit jejich
dopady. Následnou protivládní demonstraci, která se
konala 17. 3. na pražském Václavském náměstí,
nesvolala Holešovská výzva. Její představitelé se
distancovali od iniciativy Skutečná demokracie (SKDE),
jejíž členem je kontroverzní pražský taxikář Zdeněk
Ponert. Podle Holešovské výzvy SKDE porušila
pravidla hnutí a navíc při jedné z pražských
demonstrací vyvolala násilný incident před budovou
České televize.
***

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

Pomlázka se čepejří, dědek bábě nevěří –
aby se tě nechytala “prašivina”.
Takto skandoval každé Velikonoční pondělí ráno můj
otec, když nás s pomlázkou v ruce budil a vyšlehal.
Bral to všechno – kluky i holky. Bráškové vyskočili
a utíkali jako zajíci, já se honem hnala k mé skrýši,
abych odtud vylovila moje vlastnoručně malované
vajíčko a dala je otci jako výkupné (někdy ale bylo i
čokoládové nebo z mýdla) a pak táta přestal. Pokud
jsem zapomněla, otec vytrval - “a já šlehat nepřestanu
dokud něco nedostanu.” A pak vypomohla maminka
s jejím vajíčkem vařeným natvrdo, barveným šlupkou
cibule (ta nezapomněla nikdy).
Pomlázka či “šmigrus”je zvyk starý, především
venkovský. Po léta vyháněli chlapci z děvčat
symbolicky i důkladně všelijaký ten neřád (tedy nejen
chorobu prašivinu). Byla to lenost, vrtkavost,
odmlouvání, tvrdohlavost, pomalost, škarohlídství,
hubatost, ale i neduhy - slabozrakost, koktavost,
šmajdání. To se pak děvčata jakoby kouzelným
dotekem vrbových proutků začala víc usmívat, bývala
poslušnější, milejší, ale i svižnější a rychlejší v práci.
Zaplať pánbůh, prašivinu již dávno vyhnali, ale přesto
kolem nás i v nás leží všelijakého prachu dost a dost.
Každý z nás by občas potřeboval potřepat symbolickou
metličkou po zádech, aby se zbavil nějaké té
“prašiviny“. Je to vlastně tiché sebepřiznání k osobní
slabůstce – ať už je to věčné odkládání práce, dopisu
či úklidu zahrady nebo garáže. Někdo zas odkládá
smířlivý telefonát známému. A tak je to čím dál těžší
zavolat. Jiný zase hromadí krabice účtů nebo starého
šatstva. I to je ta “prašivina”.
A tak jen s chutí do toho, ať si na Velikonoce uděláme
čisto nejen kolem sebe a tím také i jasněji v duši.
Doba předvelikonoční nás k tomu nejvíc nabádá.
V Evropě je po úmorné zimě a u nás v Austrálii po
úmorných vedrech. A tak i ten zdravý pohyb líp chutná
a tělu prospívá.

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

Snad si uděláme za pár měsíců trochu času i pro
prostory našeho Sokola, až vyženeme prach ze svých
domků a bytů. Prospěje to sokolské půdě a sálům,
ale i naší vzájemné pospolitosti. Popřejme si tedy veselé
Velikonoce s očistou duševní, obytnou i klubovou,
abychom s větším elánem, sílou a klidem pokračovali
v dobrém směru letošního roku. Připravené návrhy nám
jistě napomůžou ke správnému rozhodnutí, kterým
směrem se dáme ke zdaru našeho Sokola,
česko-slovenského klubu v Melbourne.
V. Šustek

Milí krajané,
Druhý ročník českého a slovenského festivalu
VODAFEST 2012 je za námi.
Překrásný Šumavský park ožil na jeden den hudbou,
tancem, zvěvem, veselím a přehlídkou toho
nejkrásnějšího, co naše dva národy umí. Na velkém
pódiu se vytřídalo více jak 60 učinkujících, aby svým
talentem potěšili srdce malých i velkých návštěvníků.
Někteří umělci přijeli až z Prahy a Bratislavy.
Vodník, oficiální maskot VODAFESTU, letos přišel se
suchým šosem. O to více teklo piva, které se čepovalo
bez přestání celý den. Ochutnávalo se 8 druhů piv!
Klobásky, halušky s bryndzou a sekaná k nim skutečně
sedly. Usměvavé tváře ve stáncích nabízely voňavé
koláčky, štrůdly a perníčky. Jídla bylo zkrátka „co hrdlo
ráčí“!
I děti se měly čím potěšit. Nejedno z nich odcházelo
z festivalu s královskou korunou na hlavě. Přes extrémní
38 stupňové horko všude panovala příjemná atmosféra.
Návštěvníci si našli pohodlné místečko ve stínu pod
stromy nebo u stolů pod bílými markýzami. Svou
přítomností a smyslem pro humor nás potěšili zástupci
české a slovenské diplomacie, kteří přicestovali

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 12:45 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou zváni

z Canberry proto, aby VODAFEST podpořili a letošní již
2.ročník slavnostně otevřeli.
Srdečné poděkování právem patří všem účastníkům, ať
již dobrovolníkům, českým a slovenským asociacím,
dodavatelům a sponzorům, tak i návštěvníkům. Je jich
tolik, že zde není dost místa je všechny vyjmenovat.
Tvořivost a štědrost lidí v našich komunitách je
skutečně inspirující.
Co k tomu více dodat? Jen to, že máme být na co
pyšní. Jako dvě kapky v mnohakulturní australské
společnosti jsme znovu dokázali to, že bez ohledu na
počasí, vzálenost a minulost jsme schopni
spolupracovat a ukázat to krásné, co nás pojí a
zároveň odlišuje od ostatních etnických skupin.
Fotografie z letošního VODAFESTU 2012 a průběžné
informace o tom, co pro vás připravujeme na další
ročník naleznete na našich internetových stránkách
www.vodafest.org.
Budeme se těšit na shledanou na VODAFESTU 2013!
Lenka Allen
Presidentka VODAFEST - Czech and Slovak
Association

Rádi bychom se s Vámi podělili o komentáře
účastníků letošního Vodafestu:
Mně osobně se festival velice líbil, kvalitní program,
skvěle připravený, super zábava, dobré jídlo. Mám ráda
muziku a tanec, takže všechna vystoupení na hlavním
pódiu mně nadchla, hlavně pak vystoupení IMT Smile,
(které znám díky předchozímu Vodafestu), Pepa Kocurek
je fantastický a kombinace Pepy a Marcy byla opravdu
skvělá.
Myslím, že Lenka, Katka, Janko a ostatní, kteří se podíleli
na přípravě, odvedli skvělou práci. Klobouk dolů.
Denisa
Vodafest 2012 byl náš důvod, abychom poprvé zavítali na
Šumavu a nelitujeme toho. Krásné místo, které připomíná
domov s báječným programem. Největší úspěch pro moje
dvě děti sklidila přehlídka českých a slovenských
národních krojů s tradičním tancem, který se nám všem
velmi líbil a také koutek s aktivitami pro děti. Ochutnávka
českého jídla také nezklamala a chlazené české pivo
osvěžilo. Byl to krásný den strávený ve společnosti rodiny
a známých s programem, který byl dobře zorganizovaný.
Petra

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.

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

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 DUBEN 2012
OBĚDY

KAŽDÉ ÚTERÝ

Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

KAŽDÝ ČTVRTEK

KAŽDÝ ČTVRTEK

Cena $20

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti
MARIÁŠ

12:00

SWING PATROL – LEKCE SWINGU
Lekce od 18.30

Tancování od 21.30

Neděle
8. dubna

Argentýnské Tango

Pátek
27. dubna

Večeře - Halušky z brynzou

Pátek
27. dubna

Ander z Košíc a spevácke duo Šarm

Lekce od 17.30 hod.

Tancování od 19.00hod

Rezervace tel. 0413 852 488

Rezervace tel. 0408 793 937

Cena $10

Cena $10

Cena $15

Cena $30

Obědy v Sokole
Úterý 3.4. - Svíčková omáčka s knedlíkem

Úterý 17.4. - Kuře na paprice s knedlíkem

Úterý 10.4. - Vepřo-knedlo-zelo

Úterý 24.4. - Řízek s bramborovou kaší
+ polévka a zákusek s kávou

každé úterý od 12:45 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

12:45

18:30

17:30

18:00

20:00
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