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Svatý Václav od Ottavio Mosta

Svatý Václav, český kníže a světec, který je považován za hlavního
patrona české země a symbol české státnosti.
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Generální konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311
Proxy formuláře musí být obdrženy sekretářkou SMI
nejpozději do 11.00 hodin 26.října 2013.

Oznámení valné hromady Sokola Melbourne Inc.
Valná hromada Sokola Melbourne Inc. se bude konat
v neděli 27.října 2013 od 11.00 hodin v Národním
domě – 497 Queensberry St, North Melbourne.
Po schůzi ve 12.30 hodin se bude podávat oběd guláš s chlebem + pivo - vše za $10.
Pozvánky budou zaslány všem členům poštou.
Pokud jste finančními členy a pozvánku neobdržíte,
kontaktujte sekretářku Martinu Červenkovou na
tel. 0405 331 646.
Program valné hromady bude také uveřejněn na
sokolské webové stránce www.sokolmelbourne.com.au
a na nástěnce v Národním domě.
Nominace na pozice do výboru SMI na rok 2013-14
musí být odbrženy sekretářkou Martinou Červenkovou
nejpozději 13. října 2013. Kandidovat do výboru mohou
pouze ti, kteří mají zaplacené příspěvky na rok
2013-2014.

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 9879)
nebo se s důvěrou obraťte na
Generální konzulát ČR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,
Telefon: 03 9629 6196

Pokud máte zájem o korespondenční hlasování,
musíte si o hlasovací lístek požádat písemně.
Formuláře budou rozeslány po uzavření nominací
na pozice do výboru a to nejpožději 7 dní před datem
konání valné hromady. Vyplněné hlasovací lístky musí
být doručeny nejpozději do 11.00 hodin 26.října 2013
a to v uzavřené obálce od každého člena zvlášť.
Obálky s korespondečními hlasy budou otevřeny pouze
sčitatelem hlasů, ve chvíli kdy bude probíhat volba
členů nového výboru.
Dále bychom chtěli upozornit, že valná hromada
je pouze pro současné finanční členy.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Výbor SMI

Ze stolu výboru
Tento měsíc se nám hoši do práce opravdu obuli.
Jistě jste si všimli, jak nám září čistotou a světlem naše
čerstvě natřená zeď ve vestibulu sokolského domu.
Zrovna tak čistě působí i celý vnitřek dolního sálu.
A ten, kdo má možnost vkročit do kuchyně podívá se
zálibně na její čisté, lesklé stěny, které byly před
natřením pořádně vydrbané. Už to bylo zapotřebí.
A právě včas, jelikož jsme měli i zdravotní kontrolu
hygienika, který potvrdil registraci o povolení provozu
v kuchyni. Bylo k tomu zapotřebí ještě pozvat službu
na odborné čištění odsávání nad plotnou a kontrolora
škůdců (pest control). Také se musel zakoupit nový
probe teploměr pro kontrolu potravin a zvláštní
chemické přípravky na umývání stolů a povrchů.
Rovněž bylo nutné vyměnit ochranu pro kuchyňské
osvětlení. Proč tak dopodrobna rozpisujeme pořad
prací? Byla to totiž velice nákladná kontrola.

Kurzy češtiny v roce 2013
Začátečníci: každou středu od 19 hod.
Pokročilí: každé úterý od 19 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

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

Čištění odsávání
Kontrola škůdců
Nákup potřeb
Registrace kuchyně
Nátěr zdí v kuchyni
Kryty pro osvětlení
CELKEM

$ 400.00
$ 180.00
$ 65.00
$ 560.00
$ 135.00
$ 200.00
$1540.00

3

Červený Kříž hledá:

Jaroslav RASKA
Narozen: 18.10.1934

Další veškeré očistné práce i nátěr byly opět zdarma
pomocí členů výboru. Hlavně se na tom podíleli
starosta Michal a nápomoc Roman. Vřelý dík oběma
za výbor i členy.

Poslední známá adresa:
22 Redvers Street, Surrey Hills, Vic 3127

Michal si způsobil úraz ruky. Přejeme mu brzké
uzdravení.

Australian Red Cross tel. 8327 7883
(case no. 80277)

Ostatní akce ve finanční zprávě (str. 8)
Za výbor V.S.

Žalov
Červenec a část srpna tohoto roku bylo ve znamení
ztrát přátel a pohřbů. Poslední tři krajané byli:

Pan Miroslav Hubálek (87 let)
nadšený hudebník, profesor hudby a jazyků a výborný
muzikant

Pan Jaroslav Macák (85let)
spoluzakladatel Šumavy a její oddaný údržbář

Pan Vladislav Trpák (67 let)
dobrý přítel a příznivec Šumavy, odborník v kuchyni
a pomoc při oslavách

Budeme vzpomínat.

Nový vysílací harmonogram
Rádia SBS
Český jazyk - Jeden hodinový program každý čtvrtek
v 17 hodin
Slovenský jazyk - Jeden hodinový program každý
pátek v 15 hodin
prostřednictvím:

Digitálního rádia (DAB+) (SBS Rádio 3)

Digitální televize (SBS Rádio 3)

Internetu na adrese sbs.com.au/czech nebo
sbs.com.au/slovak (živě a ke stáhnutí)

Prostřednictvím iPhone a android aplikací – SBS
Your Language aplikace (živě a ke stáhnutí)

Podcastu
Vice informací o nevém vysílacím harmonogramu
Radia SBS najdete na internetových stránkách
sbs.com.au/radio
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Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

Česká škola Melbourne je zde i pro Vás
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří,
který se koná v sobotu 14.září od 10 hodin
v Národním domě (více informací na straně 5).
V letošním roce se do České školy Melbourne zapsalo
celkem 36 dětí a za dobu 3 ½ let jsme se již společně
naučili přes 100 českých písniček a říkadel – není to
krásné, magické číslo?
Úspěch České školy Melbourne potvrzuje zájem
rodičů a dětí. Naše škola se rozrůstá a zároveň vyvíjí
podle potřeb zapsaných dětí. Také v příštím školním
roce nás čeká mnoho pozitivních změn. Nejvíce se
těšíme na kvalifikovaného učitele, který k nám bude
vyslán z České republiky. Tento projekt je realizován
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR,
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
a Domem zahraničních služeb. Kladného vyřízení naší
žádosti si vážíme o to více, že vyslaných učitelů je
po celém světě pouze 13. Učitel u nás bude vyučovat
od února do července a v tuto dobu budeme nabízet
intenzivnější výuku, tedy první tři soboty v měsíci
a poslední neděli v měsíci. Potom odletí do Západní
Austrálie, kde bude vyučovat v České škole Perth,
která s naší školou úzce spolupracuje, a žádost
o vyslání učitele jsme podali společně.
V čem spočívá úspěch naší školy? O ten se
zasloužila především česká písnička a její výuka
interakční metodou, na které jsme školu v roce 2010
založili, ale hlavně přátelská atmosféra a spousta
nových nápadů a mimoškolních akcí, které motivují
nejen děti, rodiče, ale i paní učitelky. Dále je to finanční
podpora všech organizací, které uznávají a oceňují
naši kvalitní výuku a podporu bilingvních rodin, a právě
díky nim můžeme nabízet výuku za minimální školné.
Velkým úspěchem je jistě rozvoj slovní zásoby,
pokroky dětí ve čtení, jejich pěvecká a taneční
vystoupení i výtvarné práce, prostě vše, co souvisí
s jejich českými kořeny a zapojuje je aktivně do naší
komunity. Za největší úspěch naší školy bychom mohli
považovat bezproblémové začlenění čtyř z našich
začínajících čtenářů mezi české prvňáčky na konci

Česká škola Melbourne zve děti od 5 let
na výtvarný workshop na téma
Rodinné zemědělství aneb naše zahrádka a pole,
který se koná
v neděli 6. října 2013 od 14 do 17 hod.
(511 Queensberry St, North Melbourne)
Účast nutno rezervovat na tel.: 0413 032 366.
Cena $15 na dítě,
zahrnuje materiály.

letošního školního roku (určitě si za to zaslouží velkou
jedničku s hvězdičkou). Nejvíce si však cením toho,
že Česká škola Melbourne v době mé nepřítomnosti
dokázala, že je NAŠÍ školou a na jejím zdárném chodu
se podílíme společnými silami. Škola běžela pod
vedením paní učitelky Petry Čadové, při čemž jí
ochotně pomáhaly maminky, které s dětmi do školy
dochází. Děkujeme Leono a Dášo.
Co může nabídnout Česká škola Melbourne Vám?
Bohatou dětskou knihovnu, kde si přijdou na své ti
nejmenší, ale i naši malí čtenáři. Společné zpívání
s následnou výukou, rozdělení dětí do čtyř tříd, podle
věku a jazykové vyspělosti, včetně začínajících
a pokročilých čtenářů. Pro děti od 4 let výuku hry
na xylofon a předškolní výuku. Děti od 6 let budou mít
možnost učit se hrát na zobcovou flétnu, přihlásit se
na celodenní tematické workshopy a do divadelního
kroužku. Z mimoškolních akcí můžeme jmenovat školu
v přírodě, karneval a mikulášskou besídku, loutkové
divadlo a mnoho dalších nových překvapení.
Máte zájem se zapojit? Přijďte se podívat 14.září
a nebo kdykoliv jindy po dohodě s ředitelkou školy
Zuzanou Vasitch, tel.: 0413 032 366 nebo
zual@optusnet.com.au. Všichni jste vítáni, Česká škola
Melbourne je zde i pro Vás.
Děkujeme za finanční podporu Ministerstvu
zahraničních věcí ČR, Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, Victorian Multicultural Commission,
City of Melbourne a Czech Arts Fund. Bez podpory
těchto organizací by Česká škola Melbourne nemohla
nabízet tak kvalitní a rozsáhlý program. Srdečné díky
Sokolu Melbourne Inc., který nám již čtvrtým rokem
poskytuje prostory v centru města a Domovu
Management Pty. Ltd. za nádherné prostory Galerie,
které slouží jako třída školáků. Všichni by nám tyto
prostory mohli závidět. Je zde krásně vybavená třída
a hlavně útulno, za což vděčíme také nově
instalovanému topení. DĚKUJEME.
Zuzana Vasitch a paní učitelky z České školy Melbourne

KARNEVAL
Česká škola Melbourne
a Slovenská Detská Beseda
zvou všechny děti a rodiče na karneval,
který se koná v neděli 22.září 2013
od 15 do 17.30 hodin
v Národním domě – 497 Queensberry St, Nth Melb.
Vstupné: $10 na rodinu /$5 na dítě & něco dobrého
a zdravého na zub na společné občerstvení
(chlebíčky, nakrájené ovoce nebo zeleninka,bábovka..)
Všichni v maskách, čekají Vás hry, soutěže a tanec.
Info: Zuzana Vasitch, tel.: 0413 032 366.

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

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
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Česká škola Melbourne
za podpory Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a
Ministerstva zahraničních věcí ČR
vás zve na

Den otevřených dveří
a zápis dětí na školní rok 2014
v sobotu 14. září 2013 od 10.00 do 13.00 hodin
v Národním domě - 497 Queensberry St,
North Melbourne
V průběhu dne můžete shlédnout práce našich žáků,
zapojit se do ukázkové hodiny, dozvědět se
podrobnosti o škole, seznámit se učitelkami, které rády
zodpovědí Vaše dotazy, nebo si prohlédnout naši
knihovnu a učebnice, včetně těch, které budou děti
používat v příštím školním roce.

Matematika s paní učitelkou Zuzanou v krásných prostorách
Galerie Domov

Děti můžete zapsat do jednoho nebo více z našich
interakčních programů:
Sobotní zpívání a hry (1 – 12 let) – za účasti rodičů,
možno navštěvovat nepravidelně. Děti si v průběhu
roku tvoří své vlastní zpěvníčky z poskytovaných
materiálů.
Předškolní výuka (4 - 6 let) – výuka českého jazyka
interaktivní metodou spojená s hudební
výchovou a prvoukou. Podle pracovních sešitů
schválených MŠMT ČR.
Třídu vede Petra Čadová a Renata Hasenkopfová.

Zpívání s paní učitelkou Petrou, za účasti rodičů

Začínající čtenáři (6 – 7 let) – výuka čtení podle
slabikáře pro 1.ročník ZŠ v ČR, s následným
zapojením do dalšího programu.
Školní výuka (7 – 12 let) – český jazyk a čtení,
prvouka, matematika, hudební výchova. Všechny
učebnice a pracovní sešity schválené MŠMT ČR byly
pečlivě vybrány.
Program intenzivní celodenní výuky se koná
jednou za měsíc v neděli.
Třídu vede zkušená učitelka s mnoholetou praxí
Zuzana Vasitch.
Školu mohou navštěvovat i děti s minimální znalostí
češtiny, včetně těch, které se pouze začínají učit.
Malé skupinky nám umožňují individuální přístup.
Podporujeme nejen český jazyk a české tradice a
zvyky, ale i celkový všestranný rozvoj dítěte.
Interakční metodou uplatňujeme pravidlo “škola hrou”.
Přijďte, těšíme se na Vás!
Info: Zuzana Vasitch, tel.: 0413 032 366
Od hraní ke vzdělání s Českou školou Melbourne.

Naše knihovnice Renata ochotně pomáhá dětem
při výběru knih
Dětská knihovna České školy Melbourne
je otevřena i pro veřejnost
vždy v době konání sobotní a nedělní výuky
v Národním domě – 497 Queensberry St, Nth Melb.
Možno si vypůjčit: dětské knihy, časopisy, učebnice,
DVD, CD a literaturu pro rodiče.
Info: Zuzana Vasitch, tel.: 0413 032 366.
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Čeští občané nabytím cizího
státního občanství po 1. lednu 2014
neztratí státní občanství ČR.
Pozbývání státního občanství České republiky
Od 1.1.2014 již nebude součástí právního řádu České
republiky ustanovení, podle kterého čeští státní občané
nabytím cizího státního občanství na vlastní žádost
pozbývají automaticky své dosavadní české státní
občanství, resp. takovým osobám bude tato nová
právní norma umožňovat v plné míře disponovat
tzv. dvojím státním občanstvím.
Jediným zákonným způsobem pozbytí českého
státního občanství bude od 1.1.2014 jeho pozbytí
na základě prohlášení o vzdání se státního občanství
České republiky (§ 40 zákona o státním občanství
České republiky). O prohlášení o pozbytí státního
občanství České republiky již nebudou nadále
rozhodovat zastupitelské úřady, nýbrž krajské úřady.
Nabývání státního občanství České republiky
cizinci - bývalými státními občany
Nový zákon o státním občanství České republiky
umožňuje zjednodušeným způsobem formou
prohlášení nabýt české státní občanství fyzickým
osobám, které pozbyly české nebo československé
státní občanství přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, nejednalo-li se o pozbytí československého
státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta
republiky o úpravě československého státního
občanství osob národnosti německé a maďarské nebo
podle smlouvy mezi Československou republikou
a Svazem sovětských socialistických republik
o Zakarpatské Ukrajině, nebo nejedná-li se
o československého státního občana, který se ke dni
1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním
občanem Slovenské socialistické republiky, anebo
po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské
socialistické republiky nebo Slovenské republiky
a je dosud jejím občanem. Učinění prohlášení bude
umožněno rovněž bývalým československým státním
občanům, kteří měli před odchodem do ciziny trvalý
pobyt na území České republiky nebo České

Vysílání českého rozhlasu každý čtvrtek
na sbs.com.au/Czech v 17:00
socialistické republiky, pokud nejsou ke dni učinění
prohlášení státními občany Slovenské republiky
(ustanovení § 31 zákona o státním občanství České
republiky).
Zjednodušené nabytí státního občanství České
republiky bývalými občany tak již nebude vázáno na
pozbytí českého resp. československého státního
občanství pouze v období od 25.2.1948 do 28.3.1990;
prohlášení tak budou moci učinit i bývalí občané, kteří
státní občanství pozbyli před 25.2.1948 a po 28.3.1990
(s výjimkou uvedenou výše).
Zákon o státním občanství České republiky na rozdíl
od současné právní úpravy neumožňuje bývalým
občanům do prohlášení zahrnout nezletilé děti,
které nikdy nebyly státními občany České republiky!
Pro děti, které pozbyly státní občanství České
republiky, budou prohlášení činit jejich zákonní
zástupci.
Nový zákon o státním občanství České republiky
obsahuje speciální ustanovení (§ 33 zákona o státním
občanství České republiky), které umožňuje
zjednodušeným způsobem formou prohlášení nabýt
české státní občanství rovněž fyzickým osobám, které
se narodily v době od 1. října 1949 do 7. května 1969
mimo území Československé republiky a jeden z jejích
rodičů byl ke dni jejího narození československým
státním občanem a k 1. lednu 1969 se stal nebo by
se k tomuto dni stal českým státním občanem.
Toto prohlášení lze podat nejpozději do jednoho
roku od data nabytí účinnosti tohoto zákona (tj.
do 1.1.2015).
Nový zákon o státním občanství nadále umožní nabýt
prohlášením státní občanství České republiky fyzickým
osobám, které byly k 31. prosinci 1992 státním
občanem České a Slovenské Federativní Republiky a
nebyly českým státním občanem ani státním občanem
Slovenské republiky; nabytí státního občanství České
republiky tímto způsobem není umožněno fyzické
osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním
občanem Slovenské republiky (§ 32 odst. 1). Fyzická
osoba, jež je v přímé linii potomkem bývalého občana
podle předcházející věty, může státní občanství České
republiky nabýt prohlášením, pokud nebyla

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

Vysielania v slovenskom jazyku su každý piatok
na www.sbs.com.au/slovak o 15:00
českým státním občanem ani státním občanem
Slovenské republiky.
Zákon o státním občanství již nadále neobsahuje
ustanovení, která by umožnila některým slovenským
státním občanům zjednodušeným způsobem nabýt
české státní občanství formou prohlášení (§ 18a, § 18b
a § 18c zákona č. 40/1993 Sb., ve znění pozdějších
předpisů). Dle přechodného ustanovení zakotveného
v § 72 zákona o státním občanství však budou moci
oprávnění slovenští státní občané učinit prohlášení o
nabytí státního občanství České republiky podle § 18a,
§ 18b a 18c zákona č. 40/1993 Sb., a nabýt takto státní
občanství České republiky do 1 roku ode dne nabytí
účinnosti zákona o státním občanství České republiky
(tj. do 1.1.2015).
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Její dobrosrdečnost a velké srdce se prokazuje v její
lásce k české komunitě. Přeji Vlastě mnoho úspěšných
let podnikání a hlavně hodně zdraví do příštích let .
Jitka Penáková

***

Naše krajanka Vlasta
Při vstupu na australskou půdu by mne ani nenapadlo,
že v Austrálii bude dětský tábor a že bude fungovat
skoro stejně tak, jak to bylo za mých dětských let
v 60tých letech v Čechách. Jenom s rozdílem, že to
nebyl pionýrský tábor. Nevím jestli dnešní mladá
generace ví, co to byl ”pionýrák”. Tak na vysvětlenou,
byl to tábor pro mládež, která měla být ideálem
komunistické strany.
Máme tři krásné dcery a všechny se zúčastnily
českého tábora na Šumavě. Za to plně vděčím Vlastě
Šustkové, naší české krajance.
Vlasty ochota, píle, péče o malé Čechoaustralany
a dobrovolná aktivita je naprosto obdivuhodná. Tato
její úctyhodná vlastnost je mně příkladem a velkou
inspirací.
Minulý měsíc se konala diskotéka v Národním domě.
Nízké vstupné $10, tanec a hlavně večeře o třech
chodech. Sešlo se nás tam poměrně hodně. Byl to
super večer. Tančilo se vesele. Během večera jsme
se dozvěděli, že jsme oslavovali Vlastiny narozeniny.
Bylo to milé překvapení a navíc všechny náklady
počínaje vstupným byly hrazeny Vlastou Šustkovou.

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

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

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

Finanční zpráva SMI

Když se řekne...

Přesto, že jen několik členů výboru se podílí na
celkovém provozu, stav v bance se stále zlepšuje díky
častým akcím a pronájmu, což si vzala na starost Věra
Hudchinson-Zlatý. Celkový konečný stav k 31.7.13 je
$ 14,896.00.

...včelí zábavička neboli „working bee“.

Vydání činilo $ 2,928.81, příjem $ 2,990.00.

V pytlích se přinese 25 kg brambor a jedinec je oloupe
za jeden a půl hodinky, jiný očistí a poseká 6 kg cibule,
dá do 9 kg kyselého zelí a postaví na plotnu. Do pece se
připraví 16 kg Hanza vepřového masa a peče tři hodiny.
Objedná se 180 Josefových jitrnic a osm Šindlerových
závinů. Ze tří uzených kolen se uvaří základ na polévku,
ke které se vedle vaří 2 kg krup.

V srpnu nás ale čeká velké vydání s placením účtů,
celkem v hodnotě $ 4,650.00.

Děkujeme všem členům za jejich podporu a našemu
výboru, zejména Věře Zlaté jr. za velké a nezištné úsilí.
V.Š.

K takové kratochvíli je třeba především motivace a určité
datum. Jako třeba Vepřové hody – neděle 18. srpna –
pro 60 zamluvených hostů.
Pak se jde všechno nakoupit a už to jede:

A to všechno se udělá ve dvou lidech za necelé 4 hodiny.
Proč? To proto, že mají rádi Sokol a krajany a taky přece
proto, aby zase byly Hody. A jak se říká na Moravě:
“Čí jsou Hody? Naše!“
V.Š.

pátek 11. 10. 2013
7:30PM
Národní dům
497 Queensberry St.,
North Melbourne

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 12:45 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou zváni
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Česká škola Bayside
Pravidelné vyučování se koná v hale kostela
St. Mathew v Cheltenham,
každou druhou sobotu
od 14hod. – 15.30hod.
Po prázdninové pauze začneme znova v říjnu.
Další příležitostné hodiny budou přidány
podle dohody s rodiči.

Výuka českého jazyka pro dospělé

Podpořte nás i na Facebooku a staňte se přáteli
Sokola Melbourne. Můžete zde sledovat program
našich akcí, stejně jako zprávy a fotky
z akcí minulých. Děkujeme

Ve Vision Australia,
454 Glenferrie Rd. Kooyong
Každé pondělí od 18:00hod. od mírně pokročilých.
Info: Vlasta Sustek, tel.: 0408 088 167
Email: susvlas@hotmail.com

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.


Mirek tel.: 1300 367 059,
mob.: 0419 873 224
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

Svatováclavská pouť

Program akcí Sokola
do konce roku 2013

bude letos

v neděli 29.září 2013
Po svátečním obědě,
který se bude podávat od 12 hodin,
bude pobožnost s modlitbami
a procesím. Kroje jsou vítány.
Těšíme se na Vaši účast.
Locks Way – Belgrave South (Mel. 84J)
Tel.: 9754 5159

Neděle 1.září

Svátek otců - oběd

Pátek

Peter Nagy - koncert

11.října

Sobota 19.října

Jarní zábava

Sobota 16.listopadu Zábava
Nedělě 1.prosince

Mikulášská nadílka pro děti

Sobota 7.prosince

Mikulášská zábava Studio 4

Neděle 15.prosince

Vánoční oběd

Czech & Slovak Australian Community Services Inc.
A00 544 63N

Tel: 03 9749 3195
Mob: 0481 114 994
csacs@aapt.net.au
www.csacs.org.au
P.O.Box 8448
Tarneit Vic 3029
sociální služby pro českou a slovenskou komunitu

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 ZÁŘÍ 2013

KAŽDÉ ÚTERÝ

KAŽDÝ ČTVRTEK

Neděle
1. září

OBĚDY
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

Cena $20

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti
MARIÁŠ

12:00

Svátek otců - Slavnostní oběd
Uzené, knedlík, zelí

Rezervace 0411 143 980

Cena $25

Obědy v Sokole
Úterý 3.9. - Vepřo-knedlo-zelo
Úterý 10.9. - Guláš s knedlíkem
Úterý 17.9. - Kuře na smetaně s houbami, knedlík
Úterý 24.9. - Hovězí pečeně s pražskou rajskou omáčkou, knedlík
+ 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

13:00

13:00
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