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Česke dedictví
V tomto měsíci říjnu slavímě výřocí Čěskě řěpubliký, ktěřa vznikla 28. října 1918. Po dvacěti lětěch změnila tvař řozdělěním Čěskoslověnska, nějpřvě za něměckě okupacě, kdý býl
nasilím odtřzěn slověnský stat a o mnoho lět
později dobřovolných řozdělěním dně 1. lědna
1993 na Čěskou a Slověnskou Rěpubliku. Vě
dněch výřocí těto samostatnosti si uvědomujěmě dulězitost cěských odkazu. Tý přichazějí od mnoha
nasich mýslitělu buď z davně minulosti něbo i soucasnějsí. Ať uz jě to Čhělcický, Alěs, Žizka, Salda,
Týřs něbo Jiřasěk (řada odkazu jě dlouha), ti vsichni svořně apělují na zachovaní cěskěho dědictví. Jě
to dědictví cěskě mluvý, hudbý, křasně litěřatuřý, alě i divadělnictví, cěských tancu, pohaděk a
říkadel. Važíme si vsech, kteří dodnes pomahají oživovvat toto dedictví naseho jažyka. Deje se to take
zdě v Mělbouřně a to při věřějnýc akcích Sokola, na Sumavě v Bělgřavě, na fěstivalu Vodafěst, v nasich
ceskych skolach, na pohadkovych dnech ci detskych tabořech a dalsích setkavaních. Ocenujeme nase
huděbní skupiný, ktěřě nam uz po lěta hřají cěský k tanci. Vítamě mězi sěbou hěřcě a zpěvaký z Čěskě
řěpubliký. Těnto měsíc jsmě hostili manzělě Bauěřovi z Josěfova s jějich loutkovým divadlěm. Jějich
křasně výstoupění sě sětkalo s vřělým ohlasěm. V listopadu sě těsímě na cěskou huděbní skupinu Čhinaski.
Čěla tato mozaika cinnosti přispíva k udřzění nasho cěskěho nařodního dědictví. Jě na nas, abýchom
svoji ucastí přispívali na jěho udřzění přo sěbě, nasě děti a vnuký. Snaha řodicu, abý děti mluvilý
cesky se velice cení a není to lehke, tak daleko od vlasti, ale při dobře vuli jde vse. Jednou vam budou
děti vděcně, zě jstě jě vědli kě znalosti těto křasně řěci. Udřzímě si tak nasi nařodnost a cěskou kultuřu.
Na zavěř cituji několik skvělých slov F.X. Saldý
z knihý Odkazý a poslaní : „Nařodnost jě klad
a hodnota zivota, otěvřěna cěsta kě kultuřě,
žhavy přoud lasky a síly, vířy a ocisty, žařu a
něhý, přavdý a třagiký, valící sě pod hvězdami
z věku do věku; papřsěk, ktěřým sě nam zjěvujě dusě světova a zvě nas kě spolupřaci na duchověm dílě nasí cěskě zěmě.“
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From the Committee
Dear members of Sokol and friends, the weather is
starting to warm up and there are some good activities
happening in the next few months at the club. It would
be great to see you at some of the functions.
Kvart is now produced every 2-3 months.
October Program:
We are pleased to announce that we have Father Bishop, Vaclav Maly from the Czech Republic visiting us.
October 25th: On Sunday the 25th the first Mass will
be held by Reverend Father Maly at 11.00am in Sumava Peksa Park.
October 27th: On Tuesday the 27th a second Mass
celebrated by Father Bishop Vaclav Maly will be held
at 12.00pm midday followed by lunch at 1.00pm. For
lunch reservations please call Vera Zlaty.
November Program:
November 21st: On Saturday the 21st Marcy Taylor
with her group will present a concert of Hot gipsy
swing jazz. This will start is at 7.00pm, entrance fee is
$15.
December program:
December 5th: On Saturday the 5th of December a pre
Christmas dinner will be held with traditional Czech
dancing music and the band Vintage Blue. Entrance fee
is $15, snacks included.
December 6th: On Sunday the 6th of December we will
welcome St. Nickolas with the devil and the angel
(Mikulášská nadílka pro děti).
December 13th: On Sunday the 13th of December at
1.00pm a Christmas concert will be performed by the
Southern cross fiddlers.
December 20th: On Sunday the 20th of December a
Sokol traditional Christmas lunch will be held from
1.00pm. Lunch set up menu $25.
December 29th: On Tuesday the 29th of December our
last celebratory lunch of the year 2015. Price is $25

Please pay your yearly subscriptions as soon as
possible. The Annual general meeting is to be held on
Sunday the 22nd of November at 1.00pm. Only members with paid yearly subscription can vote.
Also note that the roof repairs hopefully will start on
the next few week.
Thank you to all that have helped at club, especially
Julius from Domov. Thank you all for your support during the year and wishing you all health and happiness
in the new year 2016.
We hope to see you at Sokol soon,
Vera Zlaty, president
Finanční zpráva:
K 15.8. činila hotovost $ 21,086.27. Credit činil $
3,981.00, debits – vydání $ 1,424.91.
Za měsíc červenec činily dary $ 455.00. Byli to Z.
Mašina, p. Ovilerius, E. Batty, p. Kohout, pí. A. Wostra,
manželé Říhovi – děkujeme, L. a B. Šípek, M. Kopeček,
M. Simon, K. Konečný, M. Kutka, manželé Bébrovi, J.
Swengr, p. Havlíček, p. Damian, D. Žídková.
V měsíci srpnu činily dary celkem $425.00. Byli to
manželé Rozenfeldovi, V. Šustek, M. Davis, P. Šindelář,
manželé Hemalovi.
Brzy vám podáme zprávu o opravě střechy, na kterou
přispělo mnoho členů i příznivců.
Jelikož bylo řádně podáno vyúčtování pro české
velvyslanectví za období 13-14, mohli jsme tudíž
požádat o další podporu – grant. Tentokrát jsme ještě
vedle každoroční žádosti ($ 2,200.00 na Kvart) uvedli
rovněž částku na pomoc pro opravu střechy ($
6,000.00). Celková částka na střechu bude činit
pravdepodobně $ 16,000.00 - $ 17,000.00.
Vlasta Sustek
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Naši senioři
Několik našich členů Sokola Melbourne se právě
dožívá významných lidských mezníků.
V prvé řadě je to naše nestárnoucí paní Olinka
Andělová, kteoru jsme navštívili v její světlé vilce
v Bitern. Už dosáhla 96 let a ještě upeče bublaninu,
načeše si krásně vlasy a vesele vypráví.
“Jen si musím brát s sebou mou třetí nohu”, říká
s úsměvem a opírá se o svou hůlku. Hodně jí pomáhá i
její syn, který s ní bydlí. Za svou vitalitu může také
vděčit výborné průpravě do života, kterou dostala
v mládí na Baťově škole ve Zlíně. Můžete si o tom
přečíst v její knížce: Kam až došlo děvče z Hané.

Mše svaté
V době od 23. října do 10. listopadu 2015 nás navštíví
v Australii Důstojný otec Biskup Václav Malý z Prahy.
Stal se nástupcem Otce biskupa Petra Esterky.
V neděli 25. října v 11 hodin bude D. O. Biskup Malý
sloužit Mši Svatou, na Šumavě po níž bude
občerstvení beseda.
V úterý 27. října bude sloužit druhou Mši svatou
ve 12 hodin v sále Sokola Melbourne. Po ní se
zúčastní oběda a besedy s přítomnými.
Otec Biskup Malý zve všechny věřící Čechy a Slováky
k Eucharistii u stolu Páně.

Další oslavenkyní je paní Aška Schónpflugová, která se
také dožívá svých 95tin. Potkala jsem ji před 45 lety,
když jsem byla ještě svobodná, ale už chodila s Lubou.
Paní Aška s manželem byli silnou oporou sokolským
činostem.
V neposlední řadě jsme oslavili devadesátiny paní naší
milé Alenky Semecké a to jak v Sokole s krásným
dortem od paní Váňové, s balónky, čepicemi i
s houslovým doprovodem od Edy Zlatého, když jsme jí
připíjeli šampaňským a připíjeli živijó... Alenka si to
ještě zopakovala na Šumavě, kde s ní rovněž udělali
obrázky na skluzavce. Vrcholem všeho byl její výstup
horkým balónem, kde se mohla royhlédnout z výše 15
metrů po krásném okolí Belgrave. A pak byla bezpečně
předáná Matce zemi skrze náruč obětavého Justina.
Když se ochladilo, sešli jsme se svorně v kuchyni a
pochutnávali si na výborných chlebíčkách od naší
Helenky K., na sladkostech a šampaňském, které teklo
proudem.
Děkujeme všem, kteří přispěli k těmto oslavám.

Vzpomínka
Naše členka paní Irenka Pavlasová projevila přání, abychom společně vzpomněli na jejího milého manžela
Antonína Pavlase, který nás opustil před 25 lety, těsně
před společnou cestou krajanů do vlasti, kterou Tony
připravoval jako první svobodný zájezd od roku 1948.
Už jí ale sám bohužel neuskutečnil. Pamatujeme si na
jeho přívětivý úsměv, šíření dobré nálady, výborné
vaření spolu s Irenkou při častém stolování u nich doma v Emeraldu. Byl to člověk čestný a velice nápomocný. Čest jeho památce.
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Výroční členská schůze Sokola
Melbourne Inc. Se koná
v neděli 22. listopadu, 2015
v budově Sokola – 497 Queensberry
Street, Melbourne North VIC 3051
v 1PM odpoledne. Membership for 2016
must be paid by 20.11.2015
Program: Zprávy výboru
Vítání nových členů
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Děkujeme bývalé vicekonzulce Šárce Ponroy Vamberové za její skvělou práci na Konzulátu ČR v Sydney, za
její podporu, pomoc a akce, které pro nás zorganizovala. Poslední akcí, kterou pro krajany vicekonzulka
uspořádala v Melbourne, byla srpnová beseda
s Dagmar a Ivanem Havlovými

Vážení čtenáři Kvartu, rádi bychom se s Vámi podělili o
rozloučení, které nám vicekonzulka Šárka P.
Vamberová zaslala: Po témeř čtyřech letech v Austrálii,
na svém prvním bilaterálním diplomatickém výjezdu,
se vracím zpátky do ústředí, do Prahy. Zkušení
diplomaté říkají, že první výjezd je jen jeden a zůstane
mu navždy speciální nádech. A mají pravdu. Austrálie i
NZ už budou napořád mou srdeční záležitostí. Čtyři
roky je dlouhá doba a stojí za to se trochu nostalgicky
ohlédnout za tím, co se podařilo a z čeho mám největší
radost. Jaké byly ty čtyři roky u protinožců? Pracovně i
osobně příjemné a obohacující. "Ozzies a Kiwis" jsou
neuvěřitelně milí, otevření a přátelští lidé, na které je
spolehnutí. Ohleduplnost, respekt a slušnost jsou
všude samozřejmostí, na což se rychle a rádo zvyká.
Proto není divu, že se nikomu z Austrálie či NZ nechce.
Ale zpátky k práci. Své působení jsem chápala jako
takové pavučinkami propojování českých a místních
lidí aktivních a šikovných, kteří maji své vlastní nápady
a projekty, ať už v byznysu, kultuře nebo v krajanskych
klubech. Vždy jsem sama měla určité vize propagace a
prezentace ČR, které se spoluprací se správnými lidmi
a institucemi naplňovaly. Jen zkratkovitě vyjmenuji
největší akce, za kterými jsem stála: putovní výstava
Krtek v Austrálii a na Novém Zélandu (2012), České
nanotechnologie na UNSW, vystoupení Jana
Vodňanského v Sydney, setkání honorarních konzulů s
Českou filharmonií v Melbourne, Eva Koťátková na
Bienále Sydney,
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1. Český a slov.filmový festival v Melbourne - výstava a
filmy Jiřího Trnky, české obchodní komory v Aucklandu
a v Sydney, účast českých firem na veletrzích CeBIT,
Fine Food, výprava touroperatorů a novinářů do ČR,
zapojení českých škol do dětské výtvarné soutěže
Lidice, připomenutí 70.výročí vypálení Lidic i konce 2.
světové války s přeživšími, účast ČR na Evropském
filmovém festivalu, na Sculptures by the Sea Bondi a
Cottesloe, Jáchym Topol k 25. výročí Sametové
revoluce, Ivan Havel a Tereza Todorová na konferenci k
125. výročí narození Karla Čapka, výstava Květy
Pacovské, Praha očima tajné policie, výstava Gottfrieda
Lindauera v Plzni, promítání Havlova filmu Odcházení,
oslava státního svátku spojená s prezentací ČR atd.
Jsem ráda, že si tyto akce našly své publikum.
Nacestovala jsem se služebně dost, nikdy jsem se
nezapomněla zastavit v krajanských klubech a u
honorarních konzulů. Všude od Perthu po Brisbane
přes Adelaide a Melbourne i na Novém Zélandu jsem
se setkala s přívětivými a pracovitými krajany, kteří
dobrovolně o víkendech pracují pro druhé, ať už v
kuchyních a nebo vymýšlením a organizováním
kulturních a společenských akcí. Těchto pracovitých lidí
s úsměvem na tváři, kterým není práce za těžko, si
nesmírně vážím. Velký dík i obdiv za činnost, kterou
dělají, patří do Perthu Jitce Smith a jejímu skvělému
týmu, Zuzaně Vasitch a Lence Allen do Melbourne,
které mají pořád skvělé nápady a obě dvě by
potřebovaly, aby den měl aspoň 30 hodin. Ještě chci
zmínit Jirku Švehláka z Adelaide a Stáňu Bílek a Karlíčka
Ulvra z Brisbane, na Zélandu v Aucklandu Hanku
Růžičkovou, Šolcovi ve Wellingtonu a Danu a Jany v
Tauranze, nepřehlédnutelné postavy a tahouni ve
svých komunitách. V Sydney držím palce "domovské"
České škole, Sokolu a hlavně rozjíždějícímu se Českému
a slovenskému filmovému festivalu. Všem, se kterými
jsem měla to štěstí se setkat, děkuji za příjemnou
spolupráci, vstřícnost a přátelství. Kdo z Vás má cestu
do Prahy, zastavte se za mnou na České komisi pro
UNESCO ( v rámci MZV) na adrese Rytířská 31, budete
vítáni. Přeju všem krajanům pevné zdraví, štěstí, ať se
často scházejí a jsou hrdí na svůj původ. Hrdě jsem
reprezentovala naší zemi, jež dala a dává světu spoustu
výjimečných umělců, obchodníků, sportovců a vědců.
Budu se snažit svou troškou přispět, aby těch důvodů
k hrdosti přibývalo. Inspirací ke zlepšení jsem si
přivezla docela dost.
Šárka Ponroy Vamberová

.

Česká škola Bayside
- Pokračuje další již devátý
ročník
Vyučívání je 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.
Český a Slovenský Festival VodaFest 2015
VodaFest Česká a Slovenská Associácia si Vás
dovoľuje pozvať na jubilejný, 5. ročník festivalu
VodaFest, ktorý sa bude konať v

sobotu 7. novembra 2015
od 11am do 9pm,
v priestoroch Rakúskeho Klubu (The Austrian Club),
76-90 Sheehan Rd, Heidelberg West VIC 3081.
Vstupné: Dospelí $10, Deti do 18 rokov: zdarma
Lístky je možné zakúpiť si v predpredaji na našej
webovej stránke www.vodafest.org alebo priamo na
mieste v deň podujatia.
Čaká na vás nesmierne bohatý kultúrny program, ktorý
vyvrcholí vystúpením našej tohtoročnej megahviezdy,
populárnej českej kapely

CHINASKI!
Táto extrémne úspešná kapela bola 5-krát finalistom
prestížnej hudobnej súťaže "Zlatý Slavík" a je
výhercom tohtoročnej ceny "Zlatý Anděl". Máme sa
na čo tešiť!
Ako aj v predošlých ročníkoch, v ponuke budú aj
mnohé vynikajúce jedlá z českej a slovenskej kuchyne
(vrátane veľmi populárnych langošov či domácich
koláčov) a tradičný jarmokový tovar. Pre deti je tiež
pripravené množstvo aktivít a k dispozícii bude
i "bouncing castle" či "face painting".
Viac informácií nájdete na našej stránke
www.vodafest.org alebo na Facebooku:
https://www.facebook.com/VodaFest

vždy od 2:30 do 4 hod.
Sat 24.10.
Sat 7.11 Vodafest at Heidelberg
Sat 21.11
Sun 6.12 at Sokol - St Nikolas

Vyučování se koná v hale kostela
St. Mathew v Cheltenham
Roh Nepean Hwy

Výuka českého jazyka pro dospělé
Info: Vlasta Sustek, tel.: 0408 088 167
Email: susvlas@hotmail.com

Setkání u táborového
Ohně na Šumavě pro děti a rodiče před letním
táborem 2016 se koná v sobotu 28.11. od 5PM. Akce
proběhne za každého počasí. Přihlášky a informace o
táboru budou k dispozici. V případě, že se nebudete
moci zúčastnit a máte zájem o tábor, volejte Vlastu
0408 088 167. Hosté vítáni, děti klobásy zdarma,
dospělí $ 3.00.

Dětský letní tábor na Šumavě se
koná od neděle 10.1. do soboty 16.1.2016. Poplatek je
opět $ 280.00 za dítě, sleva na dašího člena rodiny.
Více informací sdělí Vlasta Šustková na 0408 088 167.
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Vanuatu – Efate
Alan Pust
Pro toho, kdo si chce udělat dovolenou na Vanuatu,
uvádím ve zkratce několik poznámek a informací. Těm,
kteří se zajímají o geografii, je jistě známa skutečnost,
že poměrně malé souostroví Vanuatu se skládá z 82
ostrovů ležících těsně na jih po rovníkem v Tichém
oceánu a tvoří řetěz táhnoucí se od severu k jihu.
V širokou známost přišly, když se cyklon Pam 14. března v letoším roce postaral o jejich nezáviděníhodnou
popularitu.
Ve známost v Evropě přišly již v roce 1606 zásluhou
portugalského mořeplavce Pedra Fernandeze de Quiros. Žádný rozsáhlý výzkum těchto ostrovů tehdá nebyl
udělán. Až o 168 let později se souostroví připletlo do
cesty kapitánovi James Cookovi. Ten s radostí přivítal
tuto možnost k doplnění zásob a hlavně vody. Na
oplátku za dary domorodců je přijal do ochrany Velké
Británie. Aby mohl zanést na mapu nové vlastnictví
krále Jiřího III, musel jim dát nějaké jméno. Rozhodl se
je nazvat „Nové Hebridy“. Tak bylo souostroví známo
až do roku 1980, kdy jeho obyvatelstvo získalo
nezávislost a pojmenovali své ostrovy „Vanuatu“ – což
v překladu do češtiny znamená „Naše Země“.
Tím se dostáváme k otázce, jak se domluvíme na té
hrstce ostrovů, které všechny dohromady měří 5100 sq
mil a v roce 2009 tam žilo 243 000 obyvatel.
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Oficiální řeči jsou tam tři. Francouzština, bislama a angličtina. Pochopitelně jsem si vybral agličtinu. Mohu
říci, že s ní, tedy s angličtinou, jsem na svých toulkách
po ostrovech neměl nejmenší problém. Proč to zdrazňuji? Protože při návštěvě parlamentu, který sídlí na
ostrově Efate v hlavním městě Port Vila, jehož návštěvu doporučuji (návštěvu je snadné zorganizovat),
jsem se dozvěděl, že každý z 82 ostrovů (mimochodem
australská televize v popise katastrofy způsobeném
cyklonem Pam oznámila, že je tam jen 65 ostrovů) má
svou vlastní řeč a často jich má i více.
Můžete se mě zeptat: „Co tě vede k toulání se po ostrovech a jinde?“ Odpovědi jsou dvě. V časném dětství
mně rodiče koupili boty z toulavého telete. Já sám
jsem později k tomu přidal radu Jana Amose
Komenského – učitele a filosofa, kterého dnes zase
uznává celý svět za nejlepšího všech dob. Rada zní: „
Svoje vzdělání dokončete cestováním.“ Mám rád tuto
radu. Bratr Komenský věděl, co učí. Bratře jsem tvůj
poslušný žák.

Chtěl bych také já dát malou radu, spíše poznatek. Na světě se lidé domlouvají
stovkami řečí. Jednou z nich mluví maličký nárůdek v Čechách. A já za zdánlivě
bezpečných okolností v přítomnosti domorodé taxikářky jsem chtěl v té řeči, čili
v češtině, pronést něco o černých lidoužroutech. Na štěstí se mě ta domorodá
taxikářka včas zeptala: „Odkud pocházíš?“ Řekl jsem z Austrálie. „Ne, já myslím“,
řekla ona, „odkud pocházíš původně?“ Ledabyle jsem mávl rukou a řekl: „To nebudeš
znát. Víš, tam ve středu Evropy je takový maličký státeček, který se jmenuje Čechy.“
Sklapla mi čelist, když ta černá půvabná „ledožroutka“ na mě promluvila perfektní
češtinou s pražským přízvukem. Na pozvání české vlády se učila na zámku Hluboká
dva roky českou historii a kulturu. Vzpomínám si, že strýček Wenzel, lépe známý jako strýček eskymák,
zaznamenal podobnou zkušenost mezi esymáky za polárním kruhem.
Ještě zpátky k tomu kanibalství na Vanuatu. Při mé návštěvě muzea v Port Vila, kterou si nenechte ujít, jsem se
dozvěděl, že poslední dokumentovaný případ kanibalismu se stal v roce 1949. Nebudu na tomto místě říkat,
kde jsem se dozvěděl, že lidské maso je sladké. Máme v české kultuře také velikána, který nás učí: „Vy kluci
pitomý. Držte hubu a krok!“ Také tohoto filosofa nám celý svět závidí.
Měl jsem možnost navštívit domorodou oslavu pořádanou místním náčelníkem doplněnou krátkou, ale velice
zajímavou přednáškou. Na konci nás náčelník pozval, abychom se ho ptali na život a zvyky na ostrově Efate a
na Vanuatu celkově. Rychle jsem se přihlásil o slovo a zeptal jsem se ho, kolik má žen. (mnohoženství tam bylo
zakázáno před lety) Neuvedl jsem ho do rozpaků. Zvedl ruku a na prstech začal počítat. Když přišel k pátému
prstu řekl: „ Jednu.“ Mám dojem, že také něco věděl o Švejkovi a jeho: „Drž hubu a krok!“
Nerad končím popis Efate a hlavního města Port Vila, které jsem několikrát prošel pěšky, protože to je malé
město a tím mohu říci, že ho znám. Ale v TV přenosech díky cyklonu Pam nepoznávám jedinou ulici nebo
místo.
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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
9

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

All current members please note that membership fees are now due.

~ 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
10.11.15 - Kuřecí řízek s pečenýma bramborama a okurkový salát
Schnitzel and roast potatoes with cucumber salad
24.11.15 - Uzené vepřové žebra s kysaným zelím, knedlik
Kassler smoked Pork ribs with sauerkraut & dumplings
8.12.15 - Kuřecí plátek s cikánskou omáčkou - olivy, rajčata a cibulka
Chicken fillet with a tasty Gypsy sauce—olives, tomato and onion
29.12.15 - Uzená vepřová žebra s kysaným zelím, knedlik
Smoked Pork ribs with sauerkraut & dumplings
+ soup & desert with coffee

Everybody‘s welcome !
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$20

PROGRAM FOR 2015 OCTOBER & NOVEMBER
Marcy Taylor & Romana Geermans
Czech Blues and jazz
When:7pm Saturday the 21st of November
Where: 497 Queensberry street North Melbourne
Cost: $15 BYO snacks and drinks at bar prices

EVERY SECOND
LUNCH - Three courses of Czech cuisine
& LAST TUESDAY
EVERY
WEDNESDAY

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

EVERY
THURSDAY

COFFEE & CAKE - Pensioners

EVERY FIRST
FRIDAY

SALSA
Social dancing

Cost $15

6.00pm

12.00

Cost $15

EVERY SECOND Argentine Tango
SUNDAY
Social dancing
Sunday
6.12.15

Cost $20 1.00pm

Cost $15

St Nicholas visit with gifts for children
Devil and Angel will also come

Cost $10 per family

7.30pm

7.00pm

3.00pm

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.

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 – Sokol Melbourne

email adresa - sokol@aapt.net.au

St Nicholas Dance

Christmas Lunch

With Czech & Slovak Folk Songs by Vintage Blue
When: Sat 5.12. at 7.30pm
Where: Czech Slovak National House
Entrance: $15 inc a refreshment

Traditional Christmas lunch
When: Sun 20th of December
Where: Sokol
Cost: $25

Taneční Mikulášská zábava

Nedělní vánoční oběd

S českými a slovenskými folkovými a lidovými
písněmi se představí skupina Vintage Blue
Kdy: Sobota 5.12. v 7.30
Kde: V Národním domě
Vstupné: $15 včetně občerstvení

s tradičním menu pro sokolské členy a hosty se
koná dne 20.12. od 1PM. Cena $ 25.00. Doporučujeme rezervaci. Volejte Vlastu 0408 088 167.

Vepřové hody:
Zdá se, že se tato česko-slovenská tradice s úspěchem
opakuje a dokonce i návštěvnost roste. Letos se sešlo
v Sokole na hodech přes 80 jedlíků, pro které připravil přeš
50 kg jitrniček a jelit náš řeznický odborník Josef. Zbytek
obstaral sokolský tým. Michal R., Vlasta S., Josef, Věra, Eileen a Ramberto. Brambory oloupali Alenka a Sharyn. Bylo
jich skoro 30 kg a k tomu ještě patnáct kg kyselého zelí.
V nabídce byly i dvě polévky, protože o náš
nedělní oběd měli zájem i v e g e t a r i á n
i . K našemu překvapení si prosím dali
zeleninovou polévku a brambory se zelím.
Úspěšné odpoledne završila paní Marcela
s jejím dětským orchestrem a potěšila nás
dobrou hudbou.
VS
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