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Od Maxipsa Fíka po Hobita
Jméno českého výtvarníka Jiřího Šalamouna má již
několik generací spojené především s postavičkou
maxipsa Fíka. V sedmdesátých letech však ilustroval
i Dickensovu Kroniku Pickwickova klubu či
Tolkienova Hobita. Tento týden začínají oslavy
osmdesátin Jiřího Šalamouna.
To vše, a navíc autorovy koláže nebo samostatné
litografie představí výstava No tohle?!, která
ve čtvrtek začne v olomouckém Muzeu umění.
Připomene rovněž Šalamounovy osmdesátiny, které
připadají na letošní duben.
Jeho tvorba je bezpochyby součástí zlatého fondu
české knižní kultury 20. století. Mnohé tituly se
dokonce staly generačními ikonami. Šalamoun výtvarně doprovodil přes osmdesát knih a vytvořil
téměř dvě desítky autorských publikací a bibliofilií, výstava nabídne kolem šesti set jeho kreseb.
Návštěvníci si navíc budou moci některé knížky prolistovat a bibliofilie prohlédnout prostřednictvím
animovaného spotu.
Expozice bude otevřená do 17. května. Od března potom Šalamounovo dílo připomene i Galerie
Středočeského kraje v Kutné Hoře.

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
Hello - Dobrý den,
HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE!!! HOPE THAT THIS IS
THE BEST YEAR YET!!
Sokol building has had very busy time in January.
The floor downstairs has been sanded and repolished,
and ready for lots of dancing in 2015.
The shower room has be been converted and now has
a sink to empty dirty water and wash out the mops.
The bar will be renovated this month and some much
needed electrical work will be done this month.
A big thank you to Vlasta, Michael and Dave who
helped oversee the work.
Tuesday lunches start again on the second and last
Tuesday of the month, starting 10 February.
PLUM SUNDAY 22 FEBRUARY is the first function for
the year. PLEASE BOOK on 0411143980 Vera.
Start 1.oo pm cost $25 three courses (vegetable soup,
plum dumplings ,cheese plate ). This is a very popular
event so book early.
The CZECH TRIVIA is to be held on SATURDAY 30 MAY
SO MARK IT IN YOUR DIARY. It was a very well attended event last year so start getting your team
planned.
If you want to be involved in the organization please
contact Vera (0411143980) or Helena the librarian
(047807088) we need a lot of people to taken on small
jobs so that we have a well planned event. THANKING
YOU IN ANTICIPATION.
THANK YOU FOR YOUR SUPPORT IN 2015!
HOPE TO SEE YOU ALL AT SOME FUNCTIONS SOON.
Vera Zlaty and committee

Finanční zpráva za prosinec 2014
a leden 2015
Celkový stav v bance Westpac navýšen na 35 tisíc 86
dolarů a 87 centů díky příspěvku viktoriánské vlády
ve výši $ 22.000 na opravy a údržbu našeho domu.
Celkové poplatky za prosinec byly $ 9.647 - hlavně
na zálohu $ 4.000 pro opravu baru, dále na nákupy
do baru a likérovou licenci. Největší příjem po výše
uvedené částce byl příspěvek České školy 878 dolarů.
Velký dar klubu " The Pups " ve výši $ 1.500 byl uložen
až v lednu 2015. Byl získán na pobídku pana Františka
Kaštánka – dlouholetého člena tohoto dobročinného
klubu gentlemanů. Řádné poděkování bude zasláno
ze schůze výboru Sokola v únoru 2015. Děkujeme
jemu i dalším dárcům.
Byli to: Paní Hana Sali, pan Plaček a manželé Čechovi.
Dary celkem $ 130.
Další vydání měsíce ledna 2015:
$ 1.000 – za opravu podlahy
$ 600 – za odvoz veškerého invetáře z půdy (bohužel
i věcí potřebných)
$ - instalace výlevky pro odpadovou vodu z mytí
podlah (nebylo ještě vyčísleno).
Zprávu sestavila

V. Sustek

CZECH TRIVIA - HELP NEEDED
We need a team to help organise the questions
for this evening. It should be a fun and
educational evening for everyone to learn
some facts about Czech republic.
If you would like to be involved, please contact
Vera on 0411143980, or Helena on 0478 070 088.
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Novoroční úvaha
Začali jsme nový rok v naší české krajanské obci.
Ubylo nás v loni. Odešel náš veselý muzikant Mirek
Hubálek, dobrý a halasný Mirek Holub, skromný
a štědrý Vašek Hanninger. A k nim se dá řadit ještě
několik dalších, ale již méně účastných – otec a syn
Kindovi a k nim ještě i řada vyjmenovaných.
Ale náš sokolský Národní dům žije dál a v něm
i obrozená činnost. Prostor je čistý a vítá všechny
svou nápaditou připraveností na vaše společné
úterní obědy. Je milé rozlédnout se po vkusně
připravené jídelně, ucítit chutné chody z kuchyně
a zaslechnout českou video hudbu. Jak všichni víme,
je to díky Věře Zlaté mladší, za přispění stále ještě
schopného Edy a s radami seniorky Věry.
Mnoho rodáků, návštěvníků i hostů jiných národností
se vyjádří s obdivem, že máme svůj dům a že ho
vedeme, udržujeme a opravujeme, aby ještě líp sloužil.
Ať tedy poslouží i Vám, kteří se dozvídáte v Kvartu
o všem, co se bude dít. Uvádíme v tomto únorovém
čísle přehled akcí do konce června. Je nás teď víc,
kteří mají v úterý volno a kteří pak v zimě jezdí mimo
Austrálii. Sejdeme se tedy v době podzimní a potěšme
se vzájemnou pospolitostí, než nám pokyne ruka Páně
a zavolá vás k rozhovoru o tom, co jsme vykonali,
komu jsme pomohli, koho potěšili, jak jsme se starali
o svoje zdraví, komu jsme odpustili a jak se lidé vedle
nás cítili. V našem domě se lidé cítí dobře a to je
nejdůležitější, proč se v něm stále scházíme.
Tak brzy nashledanou.
Vaši přátelé ze Sokola Melbourne.

Když se řekne vděk
Děkuji vám, říkáme někomu kdo nám pomohl
podržet dveře, sundat kabát nebo odnést prázdný
hrnek. Větší děkuji používáme když dostaneme
květiny, dárek k narozeninám nebo pozvání na
oslavu. Toto cítění sáhne hloub do srdce, máme
silnou radost, ale i pokoru v duši. Když se nám narodí
vnouče, když se někdo uzdraví nebo dokončí několik
let studia. Dosáhl se mezník. Tehdy děkujeme
mravnosti nejsilnější. Ano bez Boha není nic možné
s Bohem je možné vše. Rozjímáme zvlaště nyní po
Vánocích a v začátku roku nového, co všechno se
nám za rok přihodilo, co jsme překonali, dokázali
a za co je správné být hluboce vděčný.
V.S.

Jubileum
Náš milý EDY ZLATÝ, který nás
po léta těší jeho vynikající hudbou
a dobrým humorem se dožívá
vzácných 90 let. Připíjíme mu
jeho oblíbeným červeným vínem
a zazpíváme mu společně živijó
na prvním obědě 10. února
v Sokole Melbourne.
ŽIVIJÓ, ŽIVIJÓ, ŽIVOJÓ.

Žalov
Oznamujeme všem přátelům a známým,
že nás náhle opustil člen a návštěvník úterních obědů

VÁCLAV HRUŠKA
ve věku 68 let.
Rádi si vzpomeneme na jeho
veselou a milou náturu.
Rodině pozůstalého vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Nedělní pobožnosti na Šumavě
Hledáme editora Kvartu (dobrovolná pozice).
Pokud máte zájem, kontaktujte výbor Sokola,
napište nám na email sokol@aapt.net.au a nebo
více informací můžete získat od Markéty
na mob. 0481 114 994.

Adresa: Locks Way, Belgrave Sth,
Telefon: 9754 5159

Slovenské mše svaté
v A‘Beckett St, Kew
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Ze zpráv ČTK
Čechy Čechům, ne vyznavačům.
V Praze demonstrovali odpůrci islámu
Asi pět stovek lidí se podle odhadu policie sešlo
31.ledna v poledne na Staroměstském náměstí
v Praze na demonstraci proti islámu v Česku.
Na náměstí se zároveň konalo bohoslužebné setkání
za soužití s menšinami a recesistický protest parodující
hesla odpůrců islámu. Účastníci demonstrace proti
islamizaci a islámské migraci se u pomníku Jana Husa
shromáždili s českými vlajkami a s prapory sdružení
Islám v ČR nechceme s přeškrtnutými mešitami.
Někteří přišli s transparenty s nápisy „Multikulti
nechceme“ nebo „Čechy Čechům, ne vyznavačům“.
V souvislosti s pronikáním muslimů do Evropy zazněla
i slova o „sociálním AIDS“.
„Islámské učení hlásané v nereformované, původní
středověké podobě odporuje nejzákladnějším
ústavním principům všech evropských zemí,
“ zdůraznil šéf Úsvitu. Doslovné dodržování islámu
a islámského práva je podle něj neslučitelné
s demokracií. „Musíme být tolerantní, ale nejde
to jednostranně. My jejich hodnoty nesmíme sdílet
ani tolerovat,“ apeloval Okamura.
Po projevech a minutě ticha za oběti holokaustu a
islámského teroru se účastníci protiislámského
protestu za dozoru policie vydali na pochod Prahou
na Letnou k sídlu ministerstva vnitra které podle
demonstrantů odpovídá za kontrolu imigrace.
Cizinců nelegálů v Česku přibylo.
Nebezpečí nehrozí, řekl šéf policie
Do Česka minulý rok nelegálně migrovalo 4 822 lidí,
což je o 16 procent víc než v roce 2013. Nejvíce jich
přišlo z Ukrajiny, podle policejního prezidenta Tomáše
Tuhého to však nesouvisí s probíhajícím konfliktem.
Zároveň uvedl, že tu migranti neohrožují bezpečnost,
ale nemůžeme vyloučit jakýkoli záměr, se kterým
přicházejí do ČR.
Policie loni celkem objevila 4 641 lidí s nelegálním
pobytem. Dalších 181 nelegálních migrantů zadržela
na letištích.
Výrazně přibylo nelegálních migrantů z Kosova
Ukrajinců loni v Česku nelegálně pobývalo 1 035.
Někteří se podle policie chtěli vyhnout branné
povinnosti nebo přímému zapojení do bojů. Oproti
předchozímu roku počet ilegálních migrantů
z Ukrajiny stoupl o 134 lidí.
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Někteří cizinci překračují krátkodobá víza k pobytu,
která jim umožňují pobyt jen do 90 dnů. Trendem je
i tranzit nelegálních migrantů přes Česko do Německa
a skandinávských zemí. Nejčastěji putují takzvanou
Balkánskou a Středomořskou cestou.
„Aktuálně se jedná o nelegální migraci ve vlacích.
V této době denně zachytáváme hlavně na jižní
Moravě, popřípadě v Ústí nad Labem. Jedná se
o příslušníky Kosova, Afghánistánu a Sýrie. Chystáme
na to nějaké opatření, abychom zabránili této tranzitní
migraci,“ doplnil Majer.
Stát vrátí olomouckému arcibiskupství zámek
v Kroměříži
Barokní zámek v Kroměříži se znovu stane majetkem
církve. V rámci restitucí jej stát vydá olomouckému
arcibiskupství. Zámek je spolu s okolními zahradami
v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Církvi patří momentálně v zámku desítky tisíc
předmětů. Mezi nejcennější se řadí například Tizianův
obraz Apollo a Marsyas. Obrazy a mobiliář
kroměřížského zámku projdou nyní rukama
restaurátorů. Projekt za devatenáct milionů začal
v lednu a dokončen bude v březnu příštího roku. Jeho
cílem je komplexní restaurování šestatřiceti obrazů
z fondu Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Pracovat
se bude také na osmadvaceti kusech historického
nábytku, které z velké části pocházejí ze 17. století
a tvoří původní vybavení zámeckých prostor před
rokem 1948.
Většinu prostředků na akci, jejímž smyslem je záchrana
ohrožených předmětů z uměleckých sbírek
arcibiskupství, přislíbilo ministerstvo financí v rámci
fondů Evropského hospodářského prostoru (tzv.
norských fondů).
Obrazárna kroměřížského zámku je po Národní galerii
druhá nejvýznamnější v Česku. Celý soubor více než
pěti set obrazů představuje unikátní sbírku
i v evropském měřítku. Obsahuje plátna a desky
věhlasných autorů, jako jsou Tizian, van Dyck,
Brueghel, Cranach či Veronese.
Šéf Úřadu vlády bral loni 1,5 milionu, poradci dalších 6,5
Vedoucí Úřadu vlády Pavel Dvořák si loni i s odměnami
vydělal 1 459 400 korun. Jeho tři náměstci si i s
odměnami přišli každý zhruba na 1,3 milionu korun. Tři
ředitelé sekcí dostali od 862 tisíc do 1,2 milionu.
Celkem 29 poradců premiéra dostalo dohromady
zhruba sedm milionů.
Vyplývá to z údajů o platech za loňský rok, které Úřad
vlády zveřejnil. Úřad loni platil celkem 29 poradců
premiéra, mezi které rozdělil zhruba 6,4 milionu korun.

Lidé v tísni mají mít nárok na bydlení.
Vláda chystá tři úrovně kvality
Asi půlmilionu lidí, kteří mají problém se zajištěním
střechy nad hlavou, by v budoucnu měl stát poskytovat
tři možná řešení. Nejtěžší případy by dostaly krizové
bydlení. Dalšími stupni obydlí pak bude sociální byt a
dostupný byt. Počítá s tím koncepce sociálního bydlení
představená na konferenci v Senátu.
Vláda dokument projedná v únoru, načež začne
připravovat zákon o sociálním bydlení. Ten by měl
vstoupit v platnost v lednu roku 2017.
Podle Vládní koncepce prevence bezdomovectví
v Česku hrozí ztráta bydlení více než stovce tisíc lidí.
Náměstkyně ministryně práce Zuzana Jentschke
Stöcklová (ČSSD) uvádí dokonce číslo 521 tisíc lidí.
„Specifické u nás je, že na ubytovnách je hodně rodin
s dětmi. To se v západních zemích nestává, tyto rodiny
bývají zachyceny,“ uvedl na konferenci Štěpán Ripka
z Platformy pro sociální bydlení. Model je určen lidem,
kteří nemají bydlení. Jsou to nejen bezdomovci, ale
i lidé v ubytovnách, azylových domech, mladí po
odchodu z dětských domovů, senioři, dlouhodobě
nezaměstnaní, oběti domácího násilí, lidé
v nevyhovujících podmínkách, postižení či samoživitelé.
Neznamená to, že se všichni 1. ledna 2017 přestěhují
do dostupného bydlení. O sociální bydlení bude moci
požádat člověk v tísni. Prověří ho úřad práce, posoudí
jeho majetek a příjem. Potřebným vydá osvědčení,
poté budou moci pomoc získat.
Na bydlení pro chudé přispěje Evropská unie. Počítá se
zatím s částkou kolem 338 milionů eur (asi 9,38 miliardy
korun) a se vznikem čtyři tisíce bytů. Podpora se ale
nebude týkat Prahy. Obce by mohly využít také byty
neziskových organizací či církví nebo si je pronajmout
i od soukromníků. Ti by sice dostávali o něco nižší než
tržní nájem, ale zase po delší dobu. Měli by také jistotu,
že byt dostanou zpět v pořádku, podotkla Jentschke
Stöcklová.
***

Dětská knihovna
České školy Melb.

Česká škola Bayside
- Začíná další již devátý ročník
Zahájí opět vyučívání vedené hravou metodou
s použitím analytické-systetické tradiční metody –
nejlepší pro fonetické jazyky. Děti jsou rozděleny
do skupinek podle věku. Začínají společně a pak
pokračují zvlášť ve dvou skupinkách. Psaní je pouze
malou součástí odpoledne. V osnovách je zařazena
rovněž hravá tělesná výchova, činnost s obručemi,
balónky a cvičebními prvky i malé závody. Děti jsou
povzbuzovány k vyjádření poznaných slov výtvarnou
dovedností. Pěkné práce budou poslány do sbírky
Fondu mladých výtvarníků se sídlem v České
republice. Vzhledem k zájmu rodičů vyučovat častěji,
uvádí se pokusný podzimní cyklus deseti sobot roku
2015.

POZOR změna času – vždy od 2:30 do 4 hod.
28. února
7. března
21. března
28. března
11. dubna
18. dubna
2. května
9. května
23. května
30. května
Školné deseti sobot je $ 40 – druhé dítě je $ 30.
Jednotlivě po $ 5 za dítě. Za druhé dítě je $ 4
za odpoledne. Ze školného se platí týdenní nájem
kostelní haly ($ 30).
Vyučování se koná v hale kostela
St. Mathew v Cheltenham.

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

je otevřena i pro veřejnost
vždy v době konání výuky
v Národním domě
497 Queensberry St, Nth Melb.
Možno si vypůjčit: dětské knihy, časopisy,
učebnice,
DVD, CD a literaturu pro rodiče.
Info o škole: www.czechschool.org.au
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Česká škola Melbourne
oslaví 30. ledna 2015
5. výročí svého založení
Srdečně Vás zveme na tyto akce:
31. ledna od 10 do 12.30 hodin – 1. Zpívání v roce 2015, zahájení výuky
31. ledna od 13 do 16 hodin – Výtvarný workshop Lidice na téma SVĚTLO,
pro děti 4 – 16 let. Cena $15/dítě. Rezervace nutná – tel.: 0413 032 366.
20. února od 19.30 hodin – Seminář pro rodiče – Bilingvní výchova dětí
Seminář proběhne v českém jazyce v North Melbourne, všichni jsou vítáni, zdarma.
Rezervace nutná do 14. února – tel.: 0413 032 366.

21. března – 2. Noc s Andersenem na Šumavě od 12 hodin
– 24 hodinová akce na podporu dětského čtenářství a oslava
5. výročí založení České školy Melbourne










maraton čtení dětských knih
hry a pohádkové úkoly
dramatizace pohádek v podání dětí České školy Melbourne
divadýlko & večerní čtení podle věkových skupin (česky, slovensky, anglicky)
táborák s písničkami
lampionový průvod
stanování přes noc
společná snídaně a hry v neděli dopoledne
spuštění projektů Čtení pomáhá a Každý den s českou knihou

Rezervace nutná do 7.března – tel.: 0413 032 366 nebo zuzana@czechschool.org.au.
Cena $15/dítě (zahrnuje klobásu s chlebem sobotní program a nedělní dopolední
program), stanování přes noc extra $15/rodina (v ceně snídaně pro děti i rodiče).
Vhodné pro děti všech věkových kategorií, znalost češtiny není podmínkou.
Všechny akce pořádány Českou školou Melbourne a rovněž tak dětská knihovna jsou otevřeny celé české a
slovenské komunitě. Více informací naleznete na www.czechschool.org.au nebo nás kontaktujte telefonicky
0413 032 366. Účast na všech akcích je nutno potvrdit předem.

21. března 2015
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Tábor roku
2015
Každý rok si říkáme – jo tak ten tábor byl dobrý. Letos si ale můžeme říct – tady máme tety, babičky, vedoucí
z blízka i z daleka – bylo opravdu prima! Každý se nějak přičinil, nikdo do toho nevtal a tak dny procházely
hladce, bez úrazů a podle programu, ať už se sluníčko snažilo o úpal nebo zase lilo, až jsme čvachtali v trávě.
Extra výhrou byl sychravý pátek, takže jsme si mohli libovat u žáru buřtového táboráku. A aby se spokojenost
dovršila, přišli nám zahrát na kytaru dokonce tři muzikanti – Honza, Míša, Justin.
A teď kousek anglicky:
I would like to thank Justin – fiancé of our Lenka Allen for very smart and witty. Song, which was composed and
performed by boys + girls of the camps about Sumava 2015 which its topic of elements and names. BRAVO!
I hope that you will succeed to put it into production.
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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
10.2.15 - Vepřo-knedlo-zelo
Roast pork, sauerkraut, dumplings

10.3.15 - Hovězí na houbách, knedlík
Roast beef with mushroom sauce, dumplings

24.2.15 - Kuře na paprice s knedlíkem
Chicken with creamy paprika sauce, dumplings

24.3.15 - Uzené, knedlík, zelí
Smoked pork rib, sauerkraut, dumplings

+ soup & desert with coffee

Everybody‘s welcome !
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$20

PROGRAM FOR FEBRUARY 2015
EVERY SECOND
LUNCH - Three courses of Czech cuisine
& LAST TUESDAY
EVERY
TUESDAY
EVERY
WEDNESDAY

ROCK N ROLL
Lessons and social dancing

Cost $15

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

Cost $15

EVERY
THURSDAY

COFFEE & CAKE - Pensioners

EVERY FIRST
SATURDAY

SALSA
Social dancing

7.00pm

6.00pm

12.00

Cost $15

EVERY SECOND Argentine Tango
SUNDAY
Social dancing
Sunday
22.2.15

Cost $20 1.00pm

Cost $15

Plum Sunday - Lunch
Booking essential on 0411 143 980

Cost $25

7.30pm

7.00pm

1.00pm

The CZECH TRIVIA is to be held on SATURDAY 30 MAY
SO MARK IT IN YOUR DIARY.
It was a very well attended event last year
so start getting your team planned.
PLEASE CONTACT VERA IF YOU WOULD LIKE TO BE INVOLVED.
VERA 0411143980
verazlaty@gmail.com

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

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

Plum Sunday
22.2.2015 at 1pm
Soup,
plum dumplings,
coffee & cheese plate
All for $25
Bookings must be made by 19.2.15 on mob.0411 143 980
497 Queensberry Street, North Melbourne
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