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Bohumil Hrabal 28. března 1914 - 3. února 1997.
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Bohumil Hrabal, rozený Bohumil František Kilian byl český prozaik, jeden z
nejvýznamnějších a nejosobitějších spisovatelů druhé poloviny 20. století.
Narodil se v Brně-Židenicích svobodné matce Marii Kilianové a důstojníkovi
rakouské armády Bohumilu Blechovi, který se ovšem k otcovství nehlásil,
proto byl pokřtěn Bohumil František. Do tří let žil u prarodičů v Brně. Matka
pracovala jako pomocná účetní v městském pivovaru v Polné, kde se
seznámila se svým budoucím manželem, hlavním účetním Františkem
Hrabalem. Oba rodiče se aktivně věnovali divadlu. V srpnu 1919 se čtyřčlenná
rodina přestěhovala do Nymburka. Po maturitě na reálce, kterou s obtížemi
dokončil, neboť několikrát propadl, studoval Hrabal na právnické fakultě Univerzity Karlovy v
Praze, navštěvoval však rovněž přednášky z dějin literatury, umění a filosofie. Vinou uzavření
vysokých škol v období okupace mohl svá studia dokončit až v roce 1946 (získal titul JUDr.).
Během války pracoval jako železniční dělník a výpravčí v Kostomlatech, což se odrazilo i v jeho
literární tvorbě. Vystřídal i profese jako pojišťovací agent, obchodní cestující, od roku 1949
brigádník v kladenských ocelárnách a po těžkém úrazu pracoval ve sběrných surovinách ve
Spálené ulici jako balič starého papíru. Později pracoval jako kulisák. Nemalou část svého života
prožil v pražské Libni.
Spisovatelem z povolání se stal teprve v roce 1963. V roce 1965 se stal členem Svazu československých spisovatelů a redakční rady Literárních novin. Po roce 1970 nesměl několik let oficiálně
publikovat, psal tedy do samizdatových a exilových periodik. Roku 1975 uveřejnil v časopise
Tvorba krátké sebekritické prohlášení, na jehož základě mu bylo částečně a pod dohledem
cenzury opět umožněno publikovat. Řada jeho děl vycházela v nakladatelství Pražská imaginace,
vydávajícím Hrabala samizdatem od roku 1985. Totéž nakladatelství vydalo pod editorským
dohledem Václava Kadlece v letech 1991– 1997 Sebrané spisy Bohumila Hrabala v 19 svazcích.
Hrabal se znal s Jiřím Kolářem, obdivoval svérázného a předčasně zesnulého malíře, grafika a
průmyslového výtvarníka Vladimíra Boudníka a přátelil se s filosofem Egonem Bondym.
Hrabalovy knihy byly mnohokráte úspěšně zfilmovány a obdržel také spoustu nakladatelských
cen. Spolu s Ludvíkem Vaculíkem, Karlem Peckou, Janem Kameníčkem, Libuší Moníkovou a
dalšími tvůrci je Hrabal – především pro svou Příliš hlučnou samotu – považován za v dílčí míře
pokračovatele Franze Kafky.Často navštěvoval hospodu U Zlatého tygra, Praha - Staré Město, kde
se v roce 1994 setkal s Václavem Havlem a americkým prezidentem Billem Clintonem a
Madeleine Albrightovou.
Hrabal zemřel v roce 1997 v Praze po pádu z okna v pátém patře Ortopedické kliniky Nemocnice
Na Bulovce, ve které se léčil. V jeho díle je jasný prvek autobiografičnosti, protože hojně čerpal z
autentických životních zkušeností, které s nevšední uměleckou imaginací a fantazií transformoval
do svébytné grotesknosti, nadsázky a komična, někdy poznamenaných i skepsí a černým
humorem. Vytvořil literární díla triviální i vysoce kultivovaná, v nichž se nevyhýbal ani slangu a
poetismům. V pozdních prózách nechal zaznít i silné melancholické tóny (nikoliv však depresivní).
Jeho dílo je také velmi populární i v zahraničí, bylo přeloženo do více než 28 jazyků.
Ostře sledované vlaky, 1965 – novela s tématem okupace, zfilmováno - film Ostře sledované vlaky
(1966) byl oceněn Oscarem v roce 1968.

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

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

From the Committee
President letter December 2015/January 2016
Dobrý den / hello
Seasons Greetings to everyone!!
The AGM confirmed the new management
committee for 2015 /2016 the members are
as follows.
Vera Zlaty president
Michael Ruzicka vice president
Vlasta Sustek treasurer
Marcy Taylor secretary
other members
Dave Clark, Honza Sedlak, Kathryn Richterova.
We welcome all the new members, and thank
the old members for their effort in the last year.
We have had many functions in November and
December and thank you to all that were involved, committee members, musicians, chef,
Czech School, and admin staff.
We hope to have a function every first Saturday
of the month. We have some upcoming planned
functions.
January Sat 23 Concert - Talented performer
from Czech Republic Lucie Dobrovodska 8pm
start cost $20
February 6 Irish concert with a Czech twist featuring Enda Kenny w/Dave O’Neill, Johny Cronin,
Marcy Taylor 8pm start $20 prepaid / $25 door

We have a new team working on Kvart and sincerely apologise for the delay. Kvart will now be
published every two months.
The roof repairs at Sokol have been completed.
We wish you all a very happy Merry Christmas
and a new year filled with good health,
laughter and peace.
Vera and Sokol committee
In Memory
It is with great regret that we inform you
of the passing of our father Ludvik
Mocicka on 28th November 2015. He was 89
years of age and one of the founding members
of SOKOL in Melbourne, and enjoyed many a
dance night and card game at the club.
- Andrej and Mark Mocicka
This December, we have also lost

Olina Syka
 Marie Vanek


Vážený pan František Kaštánek se smutkem
oznamuje, že 29.10.2015 ho navždy opustila
jeho drahá Zlata Pjajčík Kaštánková
po společném 65 letém soužití.
Ti, kteří paní Zlatu znali, mohou

February 20 Plum Dumpling Sunday 1 pm start
$25
Hope to see you at some functions next year!!

Čtěte na straně:
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Česká škola Bayside
- Pokračuje další již devátý ročník
Vyučování 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.
Info: Vlasta Sustek, tel.: 0408 088 167

Setkání u táborového ohně
na Šumavě pro děti a rodiče po letním tábořem 2016 se koná v sobotu 5.3 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.

FINANČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 – 15
PŘEDLOŽENÁ NA AGM 22.11.2015
Podle uzávěrky z kanceláře našeho účetního a
revizora p. A. Lester byl čistý profit za minulý rok
10.593 dolarů po zaplacení větších položek jako
renovace baru, oprava stropu v sále, velké
položky placení pojištovně, obecné poplatky, pozemní taxa a údržba.
Celkové vydání činilo 57.259 dolarů. Podrobný
výpis je k nahlédnutí v Sokole.
Celkový příjem činil 67.795 dolarů, z toho větší
příjmové položky bylyPronájem haly 18.935.- , dary/grants 24.288.- ,
dary členů 8.665.- , prodej pití 8.553.- .
 zvýšení příjmů pro Sokol Melbourne se

zasloužila především naše starostka Věra Zlatá.
Náš dík.

 Rovněž děkujeme všem, kteří jakoukoliv

měrou pomohli dobrému provozu a
prostředí našeho Sokola.
 Dárci v období říjen a listopad 2015:

Největším jmenovaným dárcem byl pan
Marek Pammer, který věnoval Sokolu tisíc
dolarů. Vřelé díky.
 Další srdečný dík za dary patří těmto

členům:
pí A. Schonpflugová, pí Jar. Horák,
pí M.Kopeček, p.Vincent French,
pan F.Příhoda, pí L.Walden,
pí D.Henderson, pí G.Morgan a Mr František Kaštánek
VŠ
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VodaFest - Czech and Slovak Festival
VodaFest - Czech and Slovak Festival 2015 v Australském Melbourne je za námi. Letošní ročník byl
oslavou jeho 5. narozenin. Festival, který byl poprvé uspořádán díky iniciativě hrstky nadšenců je
dnes označován za "největší galerii české a
slvenské kultury na jižní polokouli".
Festival se těšil chladnějšímu, avšak slunečnému
počasí. Více jak 1 500 návštěvníků se přišlo podívat a potěšit tím, co je pro naše národy vlastní.
VodaFest 2015 byl otevřen za přítomnosti velvyslanců České a Slovenské republiky, starosty
městské části Banyule a hlavního sponzora Festivalu - slovenské softvérové firmy ESET. Hymny
všech tří národů brilantně přednesl 34-členný
Khünův dětský sbor.
Program letošního ročníku nabídnul návštěvníkům
ukázky foklórních i moderních prvků naší kultury.
Na jevišti se předvedly všechny čtyři české a slovenské školy, které v Melbourne působí. Více jak
70 děvčat a chlapců v krásných foklorních
kostýmech z různých regionů zazpívalo a zatancovalo na lidové noty z našeho dětství.
V odpoledních hodinách se pak na jevišti střídal
místní hudební talent - Vintage Blue Music a vynikající jazz bluesové houslistky Marcy Taylor a
Romana Geermans. Letos jsme měli poctu přivítat
hned několik mezinárodních hostů. Mezi nimi již
zmíněný Khünův dětský sbor s představením
"Oslavy jara" od Otkara Máchy a Pěva Šolcová,
díky které se na Festivalu poprvé předvedly české
dudy. Hřebem programu byla autogramiáda a
devadesátiminutové vystoupení populární české
pop rockové kapely CHINASKI.
Milovníkům tradic a rukodělných řemesel jsme
letos umožnili shlédnout výstavu slovenských
národních krojů a výšivek ze soukromé sbírky
Ivany Jančářové, ukázky spřádání vlny na kolovrátku a práci krajkářek a uměleckého kováře.
Naše malé návštěvníky přišly navštívit známé
pohádkové postavičky - Ferda Mravenec, Maková
panenka a Motýl Emanuel. Vodník, masktot
VodaFestu samozřejmě také nemohl chybět.
Děti měli možnost shlédnout divadelní před-
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stavení, zaskákat si na obrovském nafukovacím
autě nebo si nechat namalovat obličej a stát se
tak na jeden den princeznou, motýlem, drakem či
jiným stvořením ze světa pohádek.VodaFest je
známý nejen svým bohatým kulturním programem, ale také tím, že nabízí australským návštěvníkům příležitost ochutnat autentickou
českou a slovenskou kuchyni. V jídelníčku tradičně
nechyběly langoše, kapustnica, guláš, klobásy,
bramobráky, bramboračka s houbama či tlačenka.
Stánky nabízely jak slané pokrmy, tak něco sladkého na zub, jako třeba chodské koláče, krásně
zdobené perníky, laskonky, věnečky, štrůdly,
bábovka, ale i známé Tatranky, Horalky, banánky
v čokoládě, piškoty a jiné dobroty.
Pivní znalci is přišli na své, neboť mohli srovnávat
18 druhů lahodného moku, z nichž 3 byly na
čepu. Degustovalo se i 6 vín z vinic slavného
Tasmánského vinaře Josefa Chromého a destiláty
Rudolfa Jelínka.

Jako dvě kapky v multikulturní Australské
společnosti se česká a slovenská komunita
v Melbourne sešla, aby oslavila to, co máme
společné i to, v čem jsme rozdílní.
V klidu a míru, s upřímným respektem a obdivem, na základě lidského dobra a vzájemné
spolupráce. V dnešním světě jdeme příkladem.
Na viděnou na příštím VodaFestu!
Lenka Allen, předsedkyně
VodaFest - Czech and Slovak Association Inc.

České loutky na Melbournské Šumavě
ností, velkým potleskem a mnoha dotazy po
představení. Jako matka dětí školou povinných,
které záleží na tom, aby děti mluvily jak jazykem
anglickým, tak českým, jsem tuto příležitost
velmi uvítala. Vždyť co může být lepšího pro
rozvoj jazyka než česky mluvené, na živo hrané,
pohádky? A loutkové divadlo BOĎI Jaroměř
nepřináší jen to. Od samého začátku bylo vidět,
že jejich poslání je pro ně velkým koníčkem.
Vždyť jen to, že do Austrálie nemohli přijet se
svými dřevěnými loutkami, vyrobili speciální
sadu bez jediného kousku dřeva a divadlo si
vyráběli na místě ve všech destinacích, hovoří za
vše. A aby toho nebylo málo, v rámci programu
připravili také workshop, na němž si děti měly
možnost vyrobit své vlastní loutky Peťačky, což
pro ně byla krásná třešnička na dortu celého
dne.

Přestože cesta na melbournskou Šumavu pro nás
znamená hodinu a půl jízdy autem, velice rádi jí
jednou za čas podnikneme. Samotná Šumava
nabízí možnost strávit den v přírodě. A pokud je
návštěva spojena s prima programem pro děti a
klasickým opékáním buřtíků, vyrážíme. Začátkem
října byl důvod o to větší. České škole Melbourne
se podařilo na Šumavu pozvat loutkové divadlo
BOĎI Jaroměř z ČR, které dětem i dospělým sehrálo hned tři představení: pro nejmenší byl určen
Kašpárek a princezna a pohádka O Zubejdě Solimánské. Pro starší pak známý kousek o Faustovi.
Roman s Libuškou sehráli představení s humorem
a za doprovodu kytary, za což je děti, pro něž je
čeština druhým jazykem, odměnily skvělou pozor-

Je naprosto úžasné, že v době elektronických
her a nepřetržitých televizních programů pro
děti, máme možnost dětem dopřát i klasické
loutkové divadlo, které v dětech rozvíjí fantazii
a představivost. V Melbourne za tuto příležitost
můžeme poděkovat České škole a Zuzaně Vasitch (www.czechschool.org.au), která stojí za
organizací celého víkendu na Šumavě. V zahraničí, kde je pro naše děti čeština druhým
jazykem, je to skutečně cenný přínos. Libuška
s Romanem zahráli se svými loutkami krajanům
v Perthu, Adelaide a Melbourne, dále v Canbeře,
Sydney, Aucklandu, Tauranze a Wellingtonu.
Pokud by někdo z Vás nebo příbuzných v České
republice měl o představení loutkového divadla
zájem, vřele doporučuji. O jejich programu na
domácí scéně v Jaroměři se dozvíte na
www.bodi.cz.
Gabriela Pavesková
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Bohemian Goulash
Dne 21. listopadu se v Národním domě konal
koncert dvou českých bluesových, jazzových
houslistek Marcy Taylor a Romany Geermans, které
u této příležitosti pokřtily nové CD album, zvané
Bohemian Goulash. V příjemném prostředí zazněly
originální skladby Bena Rogers a Marcy Taylor v
duchu romské swingové hudby, bluegrassu, jazzu
až po folk.

Jako host vystoupil Johny Cronin, se kterým Marcy
Taylor hrála u příležitosti křtu knihy profesora
historie Bruce Scates z Monash University s názvem
První světová válka a historie ve sto příbězích.
Jako menu se podával výborný guláš, připravený v
duchu názvu akce. Z atmosféry při koncertu bylo
zřejmé, že se posluchačům líbil. Muzikanti byli
spokojeni s účastí i průběhem večera.

Vintage Blue Music
V prosinci se také konala oblíbená Mikulášská
zábava, na které nám hrála kapela Vintage Blue
Music pod vedením Přemka Kunze. O přestávce
zazpívala Pěva koledy za doprovodu Marcy Taylor
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na piano. Mikuláš, anděl a čert obdarovali přítomné
sladkostmi. Vintage Blue a hostující Marcy vytvořili
příjemnou atmosféru celého večera.

Vánoční koncert Southern Cross Fiddlers
Dne 13. prosince proběhl v Sokole houslový vánoční dudy několik českých lidových písní.
koncert žáků Marcy Taylor.
O přestávce byla možnost se občerstvit pravým
V programu byla zahrnuta romská hudba v podání
českým cukrovím podávaným s kávou a čajem. V
Marcy Taylor Tria, po níž následovalo představení
druhé části zahráli studenti směs vánočních koled a
Southern Cross Fiddlers pod vedením Marcy.
dokonce si jednu zazpívali, bylo na nich vidět, že si
Posluchači si vyslechli řadu skladeb z country,
koncert užívají. Posluchači, kteří se přišli podívat a
latinsko amerického stylu a několik originálních
podpořit účinkující, odcházeli v dobré náladě,
instrumentálek. Jako host zahrála Pěva Šolcová na
spokojeni s vystoupením.

Southern Cross Fiddlers vítá nové členy během roku, děti i dospělé (Eastern suburbs).
Možnost také individuální výuky hry na housle.
V případě zájmu kontaktujte Marcy Taylor 0407 185 617.
Rozloučili jsme se na posledním úterním obědě 29.12.

Přejeme Vám pevné
zdraví a hodně štěstí
v roce 2016
a těšíme se na shledanou
v Národním domě.
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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
488 Centre Rd, Bentleigh 3204
Tel: 03 9563 9122
Mob. 0413 499 321
Email:- eva@bentleigh.net

Bližší informace rád poskytne
Eda Zlatý, tel: 9502 0880
paní Růžena Bernášková, tel: 9645 9879
nebo se s důvěrou obraťte na
Generální konzulát ČR

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:
Stěhování domů a firem zajišťujeme ve Vaší oblasti již přes 10 let.







přeprava
demotáž a montáž nábytku
balení a rozbalení
krabice a obalový materiál
úklid po stěhování






velké nákladní vozy
pojištění
konkurenční ceny
zaměstnanci s praxí

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

Suite 13, 242 Caroline Springs Boulevard,
Caroline Springs Vic 3023
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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: $20
Individual adult: $30
Family: $45

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
TUESDAY LUNCHES SOKOL EVERY 2ND AND LAST TUESDAY OF THE MONTH ALL WELCOME

FEBRUARY 2016
9th Roast pork, sauerkraut, bohemian dumplings
23rd Chicken fillet, gipsy sauce, bohemian dumplings
MARCH 2016
8th Fillet of Roast beef, mushroom sauce bohemian dumplings
29th Smoked pork rib, sauerkraut, bohemian dumplings
3 COURSES
SOUP, MAIN, CAKE, COFFEE.
BOOKINGS VERA 0411 143 980
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Cost $20

PROGRAM FOR JANUARY, FEBRUARY 2016
For information about functions at Sokol
please look up Facebook Sokol Melbourne
EVERY SECOND First lunches of 2016 from February 9th & 23rd
& LAST TUESDAY LUNCH - Three courses of Czech cuisine
EVERY
WEDNESDAY

Cost $25

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

EVERY
THURSDAY

COFFEE & CAKE - Pensioners

EVERY FIRST
FRIDAY

SALSA
Social dancing

Cost $15

Cost $15

Cost $15

SATURDAY
23rd January

Lucie Dobrovodská - talented singer from Czech Republic

SATURDAY
6th February

Irish Concert with Czech twist

SUNDAY
21st February

6.00pm

12.00

EVERY SECOND Argentine Tango
SUNDAY
Social dancing
Moravian Sparrow with sauerkraut and dumplings, $15
Dinner bookings: Honza 0421 709 183
Irish Pie a la Boheme with mashed potato, $15
Dinner bookings: Honza 0421 709 183

1.00pm

7.30pm

7.00pm

8.00pm

Cost $20
Cost $20/$25

Plum Sunday 3 course lunch (See page 12 for details)

8.00pm

Cost $25 1.00pm

Veškerou korespondenci (členské příspěvky, peněžní dary, vaše návrhy a připomínky) zasílejte na náš P.O.Box.Please
send mail to:
Czech and Slovak National House
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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Plum Sunday
Sunday 21st February 2016
Vegetable Soup
Plum dumplings

(with choice of cottage cheese or poppy seeds)

Cheese plate and biscuits
Coffee

Reservations:
Vera 0411 143 980
Book before 18th February

Cost
$25

Vydává SOKOL MELBOURNE INC.
P. O. Box 794, North Melbourne 3051,
Internet: www.sokolmelbourne.com.au
If undelivered return to:
P. O. Box 794
North Melbourne 3051
AUSTRALIA
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