V pondělí 31. Prosince ve 20 hnHin
se v klubu koná

Silvestrovská
Hraje skupina

TRI LOGY
Vstupné $ 20.Večeře se podávají
od 18 do 21 hodin

Zamluvte si místa u pí. Jiránkové na tel.č.8263 8218

Během večera bude o pohoštění postaráno,
večeře, chlebíčky, zákusky, káva, čaj,
Nápoje všeho druhu u baru.

Po zkušenostech z předchozích tanečních zábav vás žádáme, abyste do klubu
nepřinášeli jídlo a pití z domova. Tento nešvar není v klubovním
zájmu a neslučuje se s přístupem řádného člena k našemu spolku.

Důležité upozornění!!!
Klub bude otevřen naposledy v pátek 21.12.
a pak až na Silvestra.
Z technických a personálních důvodů bude během celého měsíce ledna zavřeno!
Provoz v novém roce zahájíme první pátek v únoru, t.j. 1.2.2008

Petr Vítek uvádí

Vladimíra Hrona
v Austrálii
český bavič, imitátor a zpěvák
v

One Man Show
Ve dvouhodinovém zábavném pořadu uvidíte
a uslyšíte legendární světové i české hvězdy,
mezi nimi například L. Armstronga,
E. Presleyho, B. Hayleyho, F. Sinatru,
B. Dylana, T. Jonese, Drupiho, Bocelliho,
Pavarottiho, Karla Gotta, Waldemara
Matušku, Pavla Bobka, Jiřího Koma,
Hanu Zagorovou, Felixe Holzmanna,
Oldřicha Nového........
Přijďte si zavzpomínat na hvězdy svého mládí,
Nezmeškejte

“ Hvězdný Express”
který projíždí Austrálií a bude v Adelaide
v Národním domě 9. března 2008 v 19.30
Reservace vstupenek: Zdeněk Jiránek, tel. 8263 8218,
Nebo mobil 042423 1551
Sedadla prvních pěti řad budou číslována
Cena vstupenky $ 20.Vladimír Hron je nejúspěšnější český bavič, imitátor a zpěvák současné
doby. Nechte se překvapit zábavným koncertem tohoto fenomenálního
talentu, který dokáže napodobit sedmdesát pět světových legendárních
zpěváků. Vladimír Hron je rarita vedená pro množství imitací ve světové
knize rekordů.

snadno vyjmutelných zadních sedaček i tento model nabízí vysoký základ
jako například ESP (electronic stabilisation program vcetne ABS, ASR, EBD),
šest airbagů, plnohodnotné rezervní kolo, rádio s CD a MP3 přehrávačem,
přípojkou na IPOD, a další. Roomster je navíce oceněn 5ti bezpečnostními
hvězdičkami v evropském testu N-CAP, což znamená, že se momentálně řadí
mezi nejbezpečnější vozy na světovém trhu.
Všechny Škodovky mají tříletou záruku bez omezení km a 3 roky “Road
Assistance” po 24 hodin 7 dní v týdnu. Dále mají všechna vozidla 12-ti letou
antikorozní záruku.
V současnosti má Škoda Australia 10 dealerů z nichž jednoho v SA (Solitaire
Škoda, 37-41 Main North Road, Medindie, (08) 8342 3344). Na 2009 je
náplanovaných 25 dealerů a na rok 2010 celých 30.
Z historie
Zřejmě není Čecha, který by o Škodovce neslyšel. Ať již to byla stará dobrá
“Stovka”, se kterou většina z nás vyrůstala, či “Stodvacítka”, na které se
většina Čechů učila řídit, tato auta nás provázela velkou část našeho života.
Málo kdo ale ví, že Škoda začala působit již od roku 1895 pod názvem Laurin
a Klement vyrábějící kola. Roku 1905 Škoda vyrobila svůj první automobil,
Voiturette A, který se brzy stal jedním z nejoblíbenějších automobilů v tehdejší
Evropě.
Ve 20tých letech 20tého století došlo ke spojení firmy Laurin&Klement s
plzeňskou Škodou, která se tehdy stala největšíím průmyslovým podnikem v
celém bývalém Rakousku-Uhersku. Éra komunismu si, jak všichni víme,
přinesla své oběti. Mezi ty patřilo i zpomalení vývoje Škodovek. Na druhou
stranu si však i přes tento dočasný handicap pracovitost našich dělníků
vydělala solidní jméno pro Škodu 440, Spartak, 445 Octavia, Felicia a 1000
MB. Úspěšné byly také modely 105,120 and Rapid, které reprezentovaly
tehdejší Československo při mezinárodních rally v 70tých a 80tých letech
20teho století. V roce 1987 nastal zlom, kdy Škoda navrhla ve spolupráci s
Italskými designéry Škodu Favorit.
Po “Sametové Revoluci" roku 1989 přišla privatizace při níž se tehdejší
československá vláda se rozhodla i pro odprodej části akcií mladoboleslavské
Škodovky. V roce 1991 bylo prodáno 30% akcií koncernu Volkswagen, který
zaručil zachování a další rozvoj značky Škoda. V roce 2000 získal
Volkswagen 100% Škoda Auto.
Je toho spoustu v čem se Škoda změnila, je stále tak solidním autem
postaveným zlatými českými ručičkami, ale nyní již není bržděno tíhou
minulosti. Nyní náš okřídlený šíp letí světem.
( pro další informace o Škoda Australia prosím navštivte www.skoda.com.au )

S.V. & P.B.

Škoda pro Austrálii
Jedenáctého října 2007 byla Škoda oficiálně představena australské
veřejnosti na Sydneyské Motor Show. Austrálie se tak stala v pořadí již 100.
exportním trhem, kam mladoboleslavská automobilka své vozy vyváží.
Zahájení
Slavnostnímu uvedení na trh následovala i československá VIP party, kterou
Škoda uspořádala ve spolupráci s generálním konzulátem České Republiky.
Pan generální konzul Vít Kolář vyjádřil osobní potěšení nad vstupem Škody
na australský trh. Zejména pak poznamenal, jak historický daný okamžik je a
jak další vývoz českých produktů do Austrálie pomůže nejen české
ekonomice zvýšeným vývozem, ale zároveň přispěje k další podpoře české
tradice ve světě. Ředitel Škoda Australia, pan Matthew Wiesner, dále podotkl,
že Škoda byla před svým oficiálním vstupem na australský trh očekávána s
vysokým nadšením, což je velice dobrým začátkem.
Součastná situace
Momentálně je Škoda jednou z největších českých společností, která
zaměstnává významný podíl práceschopného obyvatelstva v porovnání s
jakoukoli jinou firmou - cca 3% všech přímých a nepřímých zaměstnanců.
Tito zaměstnanci se ročně podílejí na výrobě více než půl miliónu vozů. Toto
je až čtyřikrát více než minulý rok vyrobil například Holden. Škoda Auto a. s.
se zásadně podílí na růstu HDP a současně je největším vývozcem České
Republiky.
Škoda zahájila svou přítomnost na australském trhu se 2 základními modely;
Škoda Roomster a Škoda Octavia.
Octavia
Octavia, které bylo v roce 2006 v Mladé Boleslavi vyrobeno kolem 270 000
kusů, je momentálně nej prodávanějším vozem této značky. Octavia byla
zvolena jako “Malé Rodinné Auto Roku 2006” časopisem What Car?, který
patří mezi nejčtenější automagazíny v Anglii. Sportovní verze RS dále vyhrála
prestižní cenu “Hot Hatch”.
Model Octavia je pro australský trh dostupný ve verzi sedan a combi. Dále je
nabízen v derivátech jako je sportovní RS, opět ve verzi sedan a combi a 4x4
(pouze combi). Všechny verze mají vysoký národní standard - což znamená,
že v ceně je již zahrnuto ESP (electronic stabilisation program, vcetne ABS,
EBD, ASR), šest airbagů, multifunkční volant, plnohodnotné rezervní kolo,
rádio s CD a MP3 přehrávačem, přípojkou na IPOD a mnoho dalších
zajímavých prvků.
Roomster
Roomster je na australském trhu dostupný jak s manuální převodovkou pro
motory 1.6 a 1.9TDI, tak s automatickou převodovkou pro 1.6. Toto vozidlo
bylo australskými medii nazváno “Funky and Functional” a dané pojmenování
si opravdu zaslouží. Nejen jeho netradiční design a prostor, ale zároveň jeho
funkčnost si zasluhuje pozornost. Kromě spousty úskladných prostorů a

P ř e k la d y
českých textů do angličtiny a naopak
pečlivě provede Alexandra Kovaříčková,
kvalifikovaná překladatelka
NAATI Akreditace - Stupeň 3
11 Dáme Pattie Circuit
West Lakes S.A. 5021
Telefon: (08) 8447 7774
Mobile 0413 966 909
E-mail: alkoval5@ yahoo.com.au

Tel.: (08) 8237 0588
Fax/TeL: (08) 8234 3134
Mobile: 0413 618 568

Vladimir Siroky, Director
Design Artwork, Typesetting
Letterheads, Business Cards, Flyers, Brochures,
Catalogues, Labels, Colour/Digital Printing,

Ph: 8370 5295
Fax: 8326 5243
Mobile: 0412 525 863
sales@vladprint.com.au
www.vladprint.com.au
Office (08) 8280 8007
Fax (08)8280 8248
Email: dubskv@senet.com.au

A/H (08) 8280 5269
Mobile 0417 851 631

L isa c e k & Co»

EDDIE DUBSKY
MANAGING DIRECTOR

Barristers & Solicitors
61 Carrington Street
Adelaide S.A. 5000

DUBSKY TIMBER PTY. LTD.
HOOKINA STREET BURTON
SOUTH AUSTRALIA 5110
TIMBER MERCHANTS, SAW MILLERS AND IMPORT

A-S. Lisacek LLB

ADELAIDE CITY ACCOUNTING SERVICE
K v e ta J a c k s o n B A (A cc) A S A P N A
N A A T I3

ČESKÉ LIHOVINY
Tuzemák, Griotka, Borovička
Fernet Stock, Fernet Stock Citrus
Magister, Absinth, Slivovice a další

Bacchus Cellarius

česky nebo anglicky
Office
10 Surfíen Street
ADELAIDE SA 5000

Ph/Fax 8212 8125
Mob 0414 714 914
Email: carefind@arcom.com.au

Telefon: (08) 8278 8435
Fax: (08) 8278 8435
Mobile /SMS: 0438 856 752

Email: bacchus@absinth.com.au

SAME PA Y REPAIRS
DIAMOND ENGAGEMENT RINGS
CUSTOM MADE JEWELLERY
INSURANCE QUOTES
COME AND SEE OUR NEW RANGE OF COLOURED STONE JEWELLERY

SAPHIRES, BLUE TOPAZ, AMETHYST,GARNET CITRINE, PERIDOT
32/34 AND 38 KING WILLIAM ST, ADELAIDE 5000 SA
(HISTORIC BEEHIVE CORNER)

TELEPHONE / FAX +61 8 8212 2652
EMAIL: opalfactory@optusnet.com.au

