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Mikuláše slaví většina Evropy.
Každá země ale jinak
Všechny spojuje to, že ctihodný vousatý muž
s mitrou a berlou odměňuje malými dárky
všechny děti, které byly v předchozím roce
hodné. Zlobivé buď vyjdou naprázdno, nebo
je čeká "výplata" od Mikulášova pekelného
pomocníka. Ve většině zemí Mikuláš přichází
do domácností už v předvečer svého svátku,
(6. prosince) aby zkontroloval, jak se
ratolesti v posledním roce chovaly.
Polský Mikolaj navštěvuje děti v noci z 5. na
6. prosince a dárky jim "schovává" pod
polštář, případně do velké ponožky. Hodné
děti se mohou těšit na menší hračky, knížky
nebo sladkosti, těm zlobivým rodiče
vyhrožují, že dostanou rákosku, nicméně
v praxi zůstávají jen u tohoto varování.
Polský Mikolaj má v prosinci plné ruce práce,
protože znovu dárky přináší 24. prosince
pod vánoční stromeček.
Regionální rozdíly panují ve složení
Mikulášova doprovodu. Jeho nejčastějším pomocníkem bývá čert, kterého si svatý Mikuláš údajně
ochočil.
V Rakousku, Bavorsku, Chorvatsku nebo v Maďarsku se po Mikulášově boku objevuje jeho
strašidelnější obdoba zvaná Krampus. V Česku a na Slovensku Mikuláše a čerta běžně doprovází
i anděl, v Polsku někdy Sněhová vločka. V Rakousku Mikuláše doprovází také anděl. Nosívá velkou
knihu, v níž jsou zaznamenány všechny činy hodných i zlobivých dětí. Někde nechybí takzvaný
guatseltrager, tedy nosič sladkostí. Tento starý muž vláčí koš s dobrotami. Mnohé rakouské děti
a i někteří dospělí jsou zvyklí stavět své vysoké boty před dveře, aby je Mikuláš do rána naplnil
ovocem, oříšky a čokoládou.
V Německu chodí trestat zlobivé děti na místo pekelníka Pacholek Ruprecht s řetězy a metlami.
Postava zlého protějšku hodného Mikuláše má však v německých zemích řadu lokálních variací.
Originálního společníka má nizozemský a vlámský Sinterklaas, kterého doprovází Černý Petr.
Připomíná maurského služebníka, jehož si v minulosti s oblibou pořizovali španělští šlechtici a bohatí
kněží na špinavou práci. Ve frankofonní části Belgie chodí s Mikulášem Taťka rákoska, ve Švýcarsku
zase vousatá postava v dlouhé černé kápi zvaná Schmutzli.
Některé země však svátek svatého Mikuláše neslaví, například Rusko. Ve Francii jsou jeho oslavy
běžné jen v okrajových částech jako v Alsasku či Lotrinsku, které v minulosti patřily pod jiné státy.
Mikuláše neslaví ani Britové. Na ostrovech se tento světec přerodil v postavu zvanou Father
Christmas, která je k nerozeznání podobná americkému Santa Clausovi a plní obdobné úkoly - ovšem
až o Vánocích.

Contacts:
Vera Zlaty Mob: 0411 143 980
email: verazlaty@gmail.com
Vlasta Sustek Ph: 9551 0279
Mob: 0408 088 167

SOKOL MELBOURNE Inc.
Národní Dům
497 Queensberry St.,
North Melbourne, VIC 3051
ABN 91 413 889 508, A0030170P

From the Committee

Upcoming functions for 2014
¶ 2nd November - Sing-along 3pm

Hello - Dobrý den,
The AGM voted in a new Sokol management team.
We welcome three new members that have not
been involved in a Sokol committee - Jiřina
Bartonková, Michael Hančín a David Clark.
The new team has a diverse range of skills and is
eager to work hard to make the club user friendly
to all in our multicultural community.
We need the support of members to maintain our
old building. Please try and attend some functions
in the next 12 months. Any volunteers are always
welcome and ideas for future functions appreciated.
Please pass any comments to a committee member
or send an email with suggestions.

¶ 7th December - St Nicholas for kids 3pm
¶ 13th December - St Nicholas dinner dance 7 pm
¶ Xmas lunches:

Tuesday 16th December 1pm
Saturday 20th December 1pm

Thank you again for all your support
Vera Zlaty
President SMI

Nový výbor SMI
Na valné hromadě, která se konala v neděli 5. října
byl zvolen nový výbor SMI na rok 2014 - 2015
v následujícím složení:
tel.
Starostka

Věra Zlatý

0411 143 980

Místostarosta

Michael Růžička

0416 709 997

Jednatelka

Jitka Penák

Pokladní

Vlasta Šustek

9551 0279 / 0408 088 167

Členka výboru

Jiřina Bartonková

9328 5817

Člen výboru

Michael Hančín

0426 090 464

Člen výboru

David Clark

email
vera.zlaty@gmail.com

judith@blackrose.com.au
susvlas@hotmail.com

michhan@live.com.au
david.j.clark@monash.edu
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Z křesla seniorů

Mše Svatá v Sokole

Mezi námi žije hodně krajanů, kteří pamatují víc
než osm křížků. Mezi ně patří i paní – sestra Aška
Schoenpflugová, která se koncem tohoto měsíce
dne 31. října dožívá krásných 94 let.

Naší sokolské výroční odpolední schůzi v neděli 5. října
předcházela Mše Svatá, která probíhala v duchu
katolické víry za přítomnosti českého kněze Dr.
Vojtěcha Eliáše. Účastnilo se jí téměř 30 věřících.
Dlouho jsme nebyli tak krásně a hluboce posilněni
Slovem Božím a výkladem stati z Bible o vinici Páně
a hamižných správcích. Rádi jsme si také poslechli z úst
tohoto hradčanského vikáře o královských klenotech
zejména o Svatováclavské koruně a jejím převozu,
který se děje každý rok do kostela ve Staré Boleslavi.
Přijali jsme tělo Páně a pomodlili se za Hlavu církve
a všechny zde přítomné i ty ve vzdálené vlasti. Předali
jsme Otci Vojtěchovi malé dárky u obětního stolu,
který krásně připravila paní Drahuš Žídková. Po
společném shromáždění před oltářem, kde se udělalo
několik fotografií, jsme se rozcházeli s nadějí, že nám
bude možná poslán na nějaký čas mladý bohoslovec.
Rozhodne se o tom v Praze na Synodě pod patronací
Důstojného Otce Kardinála Dominika Duky. Prosme
Pána.

Když jsem jako dvacítka byla v roce 1970 na jejích
padesátinách s tehdy novým přítelem Lubou, říkala
jsem si:- Bóže, to je ale věk tyhle Abrahamoviny!
Já byla tehdy svobodná a právě jsem začala učit.
Po nějaké svatbě či dětech ještě ani vidu ani slechu.
A takhle milá hezká a veselá paní se už dožila půl
století s mužem a rodinou.
Pak jsme se potkaly v Sokole v roce 1975 při
znovuzakládání jednoty. Oni se tehdy s mužem
nadchli a strhli další, tak že se začalo cvičit, konaly
se zábavy, šibřinky, bazary a pikniky. S nimi byli
Gráfovi, Vozábalovi, Šetkovi, Kuglerovi a mnoho
dalších. Pomoc Ašky byla příkladná. Mnozí z nás si
říkali – tak takhle to dokáže jen ona. Manželovi je
oporou, pravou rukou a skutečnou partnerkou -.
Dnes žije paní Schoenpflugová ve vesničce Milpara.
Bývali tam i další čeští přátelé. Blízkých ubylo, ale
Aška se drží a dodnes čte Kvart, myslí na nás a
pomahá darem. Přejeme jí krásné užití narozenin
a ještě mnoho dalších let ve zdraví a spokojenosti.

Vlasta Šustková

Přátelé a výbor Sokola

Hledáme editora Kvartu (dobrovolná pozice).
Pokud máte zájem, ozvěte se výboru Sokola,
napište nám na email sokol@aapt.net.au a nebo
více informací můžete získat od Markéty
na mob. 0481 114 994.
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Tuesday 16.12.2014
from 1pm

Jáchym Topol

Soup; turkey, smoked pork, red cabbage,
baked potato; coffee - tea
and Czech Christmas cookies.

KDY: 14.11.2014
KDE: University of Melbourne
Známý český básník, spisovatel a novinář
Jáchym Topol vystoupí 14. listopadu 2014
v Melbourne.
Jáchym Topol je především uznáván pro svou
otevřenost, jeho díla jsou psaná hovorovým
jazykem, často s příměsí vulgárních výrazů a jsou
spojována s tzv. nezávislou literaturou. Básnická
a prozaická tvorba je charakterizována autorovým
prožitkem roztříštěnosti světa. V publicistické
tvorbě se věnoval zejména problematice
národnostních menšin, osudům politických
exulantů a projevům společenské xenofobie.
V mládí také působil jako textař a zpěvák.
Mezi jeho nejvýznamnější díla patří: Miluju Tě
k zbláznění (poezie), V úterý bude válka (poezie),
Sestra (zfilmováno), Anděl (filmová adaptace
Anděl Exit), Trnová dívka, Kloktat dehet
a Chladnou zemí.
V září 2010 se stal laureátem Ceny Jaroslava
Seiferta a roku 2012 byl oceněn překlad jeho
novely s anglickým názvem The Devil´s Workshop
anglickým PEN klubem.
Hodina a přesné místo konání bude inzerováno
v českém rozhlasovém vysílání rádia SBS a na
facebooku Sokola Melbourne, nebo volejte
0413 032 366, rádi Vás budeme informovat.
(Poznámka: informace nebyly potvrzené do uzávěrky
Kvartu).
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Saturday 20.12.2014
from 1pm
Soup or Czech open sandwiches,
schnitzel with Czech potato salad,
cofee - tea and
traditional Czech Christmas cookies.

$25
For bookings please call Vera
on mob. 0411 143 980
497 Queensberry St., Nth Melbourne

Česká škola Bayside
Pravidelné vyučování se koná v hale kostela
St. Mathew v Cheltenham, každou druhou sobotu
od 14hod. – 15.30hod.
(8. & 22. listopadu)
Další příležitostné hodiny budou přidány
podle dohody s rodiči.

Výuka českého jazyka pro dospělé
Ve Vision Australia, 454 Glenferrie Rd. Kooyong
Info: Vlasta Sustek, tel.: 0408 088 167
Email: susvlas@hotmail.com

Dětská knihovna
České školy Melb.
je otevřena i pro veřejnost
vždy v době konání výuky
v Národním domě
497 Queensberry St, Nth Melb.

Loutkové představení pro děti
8.listopadu od 14 hod. na Šumavě

O rybáři a zlaté rybě
v českém a slovenském jazyce

Možno si vypůjčit: dětské knihy, časopisy,
učebnice,
DVD, CD a literaturu pro rodiče.

více info na facebooku

Info o škole: www.czechschool.org.au

Pořádáme jarní táborák
v sobotu 8. listopadu
Přijeďte si užít krásnou přírodu Šumavy, potěšte se dalším
představením divadélka KUK, které začíná od 14 hod odpoledne,
pochutnejte si na skvělých klobásách Kransky s chlebem, hořčicí
nebo kečupem. Oheň bude plát již po 16.00 hod. Sejděte se opět
s přáteli z tábora a potkejte nové účastníky. Prostě užijte si
českou táborovou atmosféru.
Zárověň se můžete informovat o lednovém dětském letním táboru
2015. Přihlášky a písemné informace o podrobnostech budou
k dispozici. Opakujeme, že tábor se koná od neděle 4. ledna
2015 odpoledne do soboty 10. ledna poledne.
Zdraví Vás Vaši vedoucí tábora
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Když se řekne

Recepty ze sokolské kuchyně

KLID–

České kyselé zelí

Klid, to je velký dar, kterého je zapotřebí při jednání
nebo odpočívání, ale také při práci, aby se dala
postupně a logicky zvládnout. Oproti tomu neklid
vnáší zmatek, zlobu, překotné myšlení a ještě
překotnější vyjadřování. Bez vnitřního klidu se člověk
může unáhlit
k vystřeleným
slovům, tak že docílí
pouze odpor nebo i
urážku a záměr se
mine cílem.
Již Komenský dbal u
všeho na dobrý
pořádek, Tyrš vyzýval
ke zdravému tělu,
které řídí zdravý
duch. A náš oblíbený
vojak Švejk si věděl
rady, i když ho vedli do války. Řekl si jen: To chce klid.
Udržme si proto mezi sebou co nejvíce klidu. I když si
někdy vyměňujeme různé názory, měli bychom
si udržet nadhled. Je to cesta k úspěšným výsledkům.

O našich vepřových hodech si lidé libovali, že jim
chutná naše kyselé zelí. Dáváme tedy k dispozici recept
podle přípravy Honzy Sedláka a pomocníků Sokola.

Vlasta Šustková

Mouka dodá zelí vláčnost a jemnost. Hladká mouka by
zůstala v hrudkách, proto je vhodnější kukuřičná. Zelí
s přídavkem mouky a cukru se snadno připálí, proto
opatrně s ohněm a pilně promíchávát. Zelí se hodí
k jitrničkách, vepřovému, sekané, uzenému, plněným
knedlíkům, bramborům .... , takže dobrou chuť!!

Náš Kvart je přístupný všem, kteří chtějí prispět
jakoukoli cestou. Může to být článek, obrázky,
recepty, vzpomínky, oznámení nebo komentář.
Pište nám na adresu: sokol@aapt.net.au

Zelí vyklopené z velké sklenice ještě posekáme,
prolijeme litrem vody a scezené dáme na zpěněnou
cibulku, drobně posekanou a podmaštěnou sádlem, do
kterého už je vsypaný kmín. Po čtvrt hodině dušení se
zelí zalije hrnkem vody se lžící kukuřičné mouky a lžící
cukru. Na ztlumeném ohni a za častého míchání se
ještě pět minut povaří.
Dávky:
• 1 sklenice zelí = 750g
• 4 velké cibule
• 1 lžička kmínu
• 2 lžíce sádla
• 1 lžíce cukru
• 1 lžíce kukuřičné
mouky
• Hrnek vody na
podlití

Dodatečně děkujeme Honzovi Sedlákovi nejen za
recept, ale hlavně za vydatnou odbornou pomoc,
kterou Sokolu nezištně poskytl při posledních
srpnových hodech.

***

Rádi Vaše příspěvky zveřejníme.

Se zármutkem v srdci oznamujeme

Oznamujeme všem přátelům a známým,
že v Praze zemřel

všem přátelům a známým,
že nás navždy opustil

Miroslav Holub
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
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Jan - Honza Smolík
ve věku téměř 80ti let.
Za rodinu pozůstalých
Růžena Smolíková,
děti a vnoučata.

Milí přátelé VodaFestu,
4. ročníku VodaFestu je za rohem! Po dlouhodobém plánování a přípravách má pro vás osmičlenný výbor
dobrovolníků připraven festival, který si doufám skvěle užijete. Festival byl vytvořen z lásky a s láskou.
VodaFest plánuje dát část letošního zisku na projekt, který pomůže naší komunitě.
22. listopadu vše vypukne v 11 hod. v Austrian Club na 90 Sheehan Rd v Heidelberg West. Vstupné je $10
na dospělého, děti mají vstup zdarma. Rádi bychom upozornili návštevníky, že na festivalu není dovoleno
konzumovat vlastní alkoholické nápoje. VodaFest se letos bude pyšnit výbornými čepovanými pivy Velkopopovickým Kozlem a Gambrinusem.
Rovněž budeme nabízet výborná tradiční jídla jako např. guláš, kapustnici, bramboračku s houbami, klobásky,
cikánskou, karbanátky, bramboráky, koláče a další pochoutky.
Festival začne přehlídkou českých a slovenských škol, které v Melbourne působí. Letos poprvé budou
vystupovat v nových folklorních kostýmech.
Slavnostní otevření bude ve 12 hodin v přítomnosti velvyslanců obou republik a ostatních významných hostů.
Bohatý program slibuje ukázku různých tanečních a hudebních žánrů v provedení místních talentů – rodiny
Rauzových, houslistky Marcy Taylor a jejich žáků, slovenských tanečníků z Lavertonu a dalších umělců.
Návštěvníky letos potěšíme Cimbálovou kapelou Radegast, která přijíždí na VodaFest až z Frenštátu pod
Radhoštěm, a která má připraven speciální program! Tito čtyři talentovaní muzikanti se specializuji na tzv.
“cimbalový free style”, který zahrnuje jak folklorní pisně. hrané na tomto tradičním lidovém nástroji, tak i
moderní nebo i hard rockové skladby, jako je třeba píseň “Nothing Else Matters” od skupiny Metallica.
Nenechte si jejich vystoupení ujít!
Speciálním hostem bude i maďarská taneční skupina FONO, která nám svým barevným tanečním vystoupením
zpestří odpoledne.
Tento rok se poprvé představí i mladá zpěvačka Bianca Brunacky, která nám svou emocionální hudbou možná
vžene slzu do oka.
Týdenní aktuality o tom, co pro Vás návštěvníky připravujeme můžete sledovat na naší facebookové stránce
www.facebook.com/VodaFest. Informace o tom, jak se na Festival dostat nebo jak si předplatit vstupenky
naleznete na našich internetových stránkách vodafest.org.
Na Vaši návštěvu se těší organizační výbor VodaFestu 2014.
Tereza Hejretova
Vodafest committee member

7

Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606 Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
Konzulát České republiky
169 Military Rd, Dover Heights, NSW 2030
PO Box 132, Vaucluse NSW 2030
Tel: 02 9581 0111 Fax: 02 9371 9635
Generální konzulát České republiky
500 Collins Street, Melbourne 3000
Tel: 03 9629 6196 Fax: 03 9629 1311

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.

Specials do Prahy a Vídně
Letenky a zájezdy do celého světa
Emirates letí přímo do Prahy

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!

Volejte Evu Jančík

Bližší informace rád poskytne
Eda Zlatý, tel: 9502 0880
paní Růžena Bernášková, tel: 9645 9879

488 Centre Rd, Bentleigh 3204
Tel: 03 9563 9122
Mob. 0413 499 321
Email:- eva@bentleigh.net

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

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
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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

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: 47 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606 Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755

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.

Suite 13, 242 Caroline Springs Boulevard,
Caroline Springs Vic 3023

Mirek tel.: 1300 367 059,
mob.: 0419 873 224
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SOKOL MELBOURNE
YOUR INVITATION TO BECOME A MEMBER
SOKOL MELBOURNE is a Czech and Slovak organisation
based in North Melbourne
WHY BECOME A MEMBER OF SOKOL?
¶
¶
¶
¶
¶
¶

To be part of a community where you will meet new people and socialise with others who also have an interest in Czech & Slovak culture
To keep alive the traditions and customs that belong to our heritage
To learn about the history of our homeland and the homeland of our ancestors
To have the use of a library of 1000s of books as well as video/DVD library in Czech & Slovak
To have a place for community functions that reflect our food and customs
To become involved, if you so wish, in voluntary work for Sokol, including assistance with the upkeep
of our old building that needs a great deal of maintenance
Only by growing our membership will our heritage be guaranteed and ensure the continuation
of government financial assistance for our organisation – so, become a member today!
Yearly cost of membership
Pensioner: $15
Individual adult: $25
Family: $40

As well as enjoying all the social benefits of being a member, a further
advantage is a lucky member’s door prize at all functions.

To apply for membership contact any member of the committee or download a form from our website
www.sokolmelbourne.com.au

Veškerou korespondenci (členské příspěvky, peněžní dary, vaše návrhy a připomínky) zasílejte na náš P.O.Box.
Sokol Melbourne Inc.
P.O.Box 794
North Melbourne 3051
Prosíme nezasílejte poštu na adresu Národního Domu, jelikož není vždy správně doručena.

~ Obědy v Sokole ~ Lunches at Sokol
Obědy se konají každé druhé
a poslední úterý v měsíci od 13.00 hodin
Lunches are every second & last Tuesday of the month from 1.00 pm
11.11.14 - Segedínský guláš s knedlíkem
Szeged goulash with dumplings

9.12.14 - Vepřo-knedlo-zelo
Roast pork, sauerkraut, dumplings

25.11.14 - Kuře na paprice s knedlíkem
16.12.14 - Vánoční oběd $25
Chicken with creamy paprika sauce, dumplings
Christmas lunch $25
+ soup & desert with coffee

Everybody‘s welcome !

10

$20

PROGRAM FOR NOVEMBER & DECEMBER 2014
EVERY SECOND LUNCH
& LAST TUESDAY Three courses of Czech cuisine
EVERY
TUESDAY

Cost $20

ROCK N ROLL
Lessons and social dancing

Cost $15

EVERY
THURSDAY

COFFEE & CAKE - Pensioners

EVERY
THURSDAY

SWING
Lessons from 6.00-7.30pm, Social dancing 7.30pm+

Cost $15

EVERY FIRST
SATURDAY

SALSA
Social dancing

Cost $15

Cost $15

Sunday
2.11.14

Afternoon singalong with Czech songs of the 60’ & 70’

Sunday
7.12.14

St. Nicholas for kids

With Ivana & Přemek (and a guitar)

Cost $ donation

Cost $10

Saturday
13.12.14

St. Nicholas dinner dance with Studio 4

Tuesday
16.12.14

Christmas lunch

Saturday
20.12.14

Christmas lunch

Bookings on 0411 143 980

Bookings on 0411 143 980

DEAR READERS
Please cut out and send with your contribution
CHEQUES MUST BE ADDRESSED TO: SOKOL MELBOURNE INC.
Kvart:
$........................
National house: $........................
Membership fees: $........................

7.00pm

12.00

EVERY SECOND Argentine Tango
SUNDAY
Social dancing

Bookings on 0411 143 980

1.00pm

Cost $35

Cost $25

Cost $25

6.00pm

7.30pm

7.00pm

3.00pm

3.00pm

7.00pm

1.00pm

1.00pm

If you wish to make a bank
deposit you can do so at:
Westpac Bank,
Account name - Sokol Melbourne Inc.,
BSB - 033 132, A/C no - 290 864
Please make sure you put in reference
“Kvart + your name” . Thank you.
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Redakce Kvartu – Markéta Lyell

email adresa - sokol@aapt.net.au

Mikulášská taneční zábava
v sobotu 13.prosince 2014
od 19.30 hodin
v Národním domě, 497 Queensberry St, North Melb.

Hudba k poslechu a tanci : Studio 4
Vstupné: $10
Večeře: $25 od 19.00 hodin
Chlebíčky, řízky s bramborovým salátem, vánoční cukroví
Rezervace mob. 0411 143 980

Sokol Melbourne a Česká škola Melbourne
Vás srdečně zvou do Národního domu na dětskou

Mikulášskou nadílku,
v neděli 7.prosince 2014 od 15.00 hodin
Čeká vás soutěž v kreslení, vánoční koledy, vystoupení
dětí z České školy Melbourne a České školičky
z Cheltenhamu a nadílka od Mikuláše a anděla.
Vstupné pro rodinu je $10, v ceně je nadílka pro každé
dítě. Pokud přinesete ještě vlastní nadílku,
čitelně ji označte jménem a příjmením dítěte.
Občerstvení v baru, zákusky a káva.
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