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Příloha: Klokánek 

 

               

 

Tel. kontakty na výbor 

Předseda: 

Jitka Smith              0406 026 840 

 

Místopředseda: 

Radek Václavík      0420 351 027 

Lukáš Kořínek        0431 115 207 

Tajemnice: 

Iva Nováková         0404 735 462  

Pokladník: 

Lukáš Kořínek        0431 115 207 

Ostatní členové výboru: 

Jana Franger               93897029 

Vlasta Thomas            9377 6470 

Jiří Voyt                9401 3817 

Gábina Baladová   0422 582 197  
Bohumil Růžička   0415 949 325 
Markéta Cásková 
Katka Hnědkovská 0406 927087  
 

Obsah čísla 

Členka výboru a redaktorka:  
Lucie Vrbská 
Mobil:                    0401 876 357 
LucieVKlokan@gmail.com 
 

Internetová stránka asociace:   www.CzechSlovakWA.org ;  Poštovní adresa: Czech &  
Slovak Association, 6/321 Harborne St. Glendalough WA 6016  

 E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com 

SPLATNOST ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA KALENDÁŘNÍ ROK  

2014 JE K 31. 3. 2014 

VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ A MOŽNÝCH ZPŮSOBŮ PLATBY JSOU 

UVEDENY NA STR. 11 

Pokud platíte příspěvky v bance jako “deposit”, prosíme, oznamte 

nám to, jinak nejsme schopni určit, od koho peníze pocházejí. 

Srdečně vás zveme na přátelské posezení a popovídání s novým velvyslancem 
České republiky v Austrálii, Ing. Martinem Pohlem.  

Pan velvyslanec se doslechl o tom, jak se náš klub s úspěchem rozrůstá a stává 
se čím dál tím populárnějším mezi mladými a rád by se s námi sešel.  Těší se na 
vaše otázky a společnou diskusi.  

Proto prosím přijďte, 3. 5. 2014 v 17:30 do Australian Asian Club, Norhtbridge! 

CO: POSEZENÍ S PANEM VELVYSLANCEM 

KDY: 3. 5. 2014  od 17:30 do 20:00 

KDE: Australian Asian Club, 275 Stirling St. Northbridge  

CO SEBOU: Dobrou náladu, spoustu otázek 

CO VÁS ČEKÁ: Pan velvyslanec, my a lehké občerstvení 

( v případě zájmu můžeme později navštívit nedaleké restaurační zařízení )        
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Srdečně zveme všechny  

k potlachu s přáteli u táborového ohně 
 

KDY:  26. 4. 2014 od 16:00 hodin   

KDE:  Ern Halliday Recreation Camp, Whifords Avenue, Hillarys  
(1,5 km severně od Hillary Boat Harbour; sledujte navigační 
cedule a šipky) 

 
VSTUPNÉ:    členové a studenti $4, nečlenové $7, děti do 12 let zdarma;  

OBČERSTVENÍ: možnost zakoupení špekáčků a klobás s chlebem, hořčicí/kečupem či           
zelím; ( nebojte, letos se určitě dostane na všechny! ) 

     k pití voda, nealko, pivo točené, české i australské, víno, kávička 

     NO BYO 

 

CO SEBOU: klacky na opékání buřtů, kempinkovou židličku, kytaru 

 

Tradičně si budete moci opéct buřty od českého řezníka a zapít je točeným pivkem od 
českého sládka.  Přineste si kytary nebo jiné hudební nástroje, zapíváme si táborové 
písně. 

UPOZORNĚNÍ : Bezpečnost dětí je plně na zodpovědnosti rodičů nebo jejich (dospělého) 
doprovodu. 

 

 

PROSBA: Odpadky a prázdné láhve, prosíme, odhazujte do připravených pytlů. Místo 
musíme dát do pořádku my sami. Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

 V pátek  2. květ-
na a v sobotu 3. 
května  v 7.30 
pm  pořáda 
WASO v Perth 
Concert Hall kon-
cert, na kterém 
bude vystupovat 

český klavírní sólista Lukáš Vondráček. Na pořadu je pře-
vážně Rachmaninov, jehož klavírní koncert č. 2 je jeden z 
nejkrásnějších romantických koncertů, které existují.  Měla 
jsem možnost slyšet Lukáše Vondráčka, když tady byl v roce 
2007 pod patronátem dirigenta Vladimira Ashkenazyho co-

by jednadvacetiletý mladík. Už tenkrát jsem byla nadšena 
jeho přednesem a klavírní technikou a napsala jsem o něm 
krátký článek v Klokanovi.  

 

"It comes as no surprise that this young musician is recog-
nised as one of the greatest pianistic talents of our 
times." ( Stuttgarter Zeitung ). 

 

Těším se na setkání s některými z vás na koncertě. 

Vlasta Thomas 

Kulturní zpráva pro milovníky klasické hudby.     
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Lékaři varují před přílišným sledováním televize, při kterém člověk přestane mrkat a nadměrně tím vysušu-

je oči, což je jeden z důvodů zhoršování zraku a únavy očí. Měli mě ale varovat před česko-slovenským kar-

nevalem, který mi dozajista posloužil velice podobně. Bála jsem se totiž mrkat, aby mi neunikla ani jedna 

maska. A že jich v březnovou sobotu přišlo nepočítaně! 

Dovolila bych si tímto pozměnit přísloví „zlaté české ručičky“ na „zlaté česko-slovenské ručičky a hlavičky“, 

protože masky, které se urodily hlavách a přeměnily ve skutečnost v rukou příchozích byly famózní. Múza 

políbila každého z účastníků bez rozdílu pohlaví i věku.  

Jako jedna z prvních dorazila skupina krvelačných pirátů, jejich kamarádi, mořští vlci, přicházeli v průběhu 

celého večera. Přítrž tomu udělal až námořník připluvší ze vzdálených zemí, odkud si přivezl něžnou vílu. 

Skrze časoprostorovou díru se setkaly ženy ze starého Říma, středověké Evropy a zástupkyně Vikingů. Ma-

rylin Monroe marně hledala výduchy metra, nad které by se mohla postavit. Místy mě až mrazilo, když se 

na mě vyřítil žlutooký čert nebo mě v šeru překvapila nebezpečně půvabná upírka se svým nemrtvým part-

nerem, kteří byli „živým“ důkazem toho, že láska si nevybírá. Díky Bohu na vše temné zazářilo překrásné 

slunce v patách se zamilovanou Beruškou a Ferdou.  

I přes variabilitu všech přítomných nás všechny spojovala hudba od let 70tých až po současnost, dobré pití 

a báječné jídlo, kteréžto provázejí a provázet budou taneční párty označené gramofonovou deskou.  

Ráda bych poděkovala všem, kteří se přišli pobavit, zatančit a zamlsat si. Moc jsme si to s vámi 

užili a věřím, že v reji barev nikdo neviděl svět černobíle. Tedy většinou... 

 

Karneval – zlaté česko-slovenské ručičky 

Eva Hourová 
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Ondřej Smeykal 
Český  profesionální hráč na Didgeridoo zavítal do Perthu. 

Ondra je nejen profesionální hráč na Didgeridoo , ale hlavně zajímavý, otevřený člověk s neuvěřitelným talentem jak 
používat  fantazii, tvořivost a jak sdílí svůj vnitřní svět, krásu a lásku pomocí zvuku-hudby. 

Svým originálním pojetím, jak dokázal uchopit hru na domorodý hudební nástroj původního  obyvatelstva Austrálie je 
více než překvapivý , inspirativní  a dává možnost posluchači získat mnoho  úžasných benefitů .Ondra vytvořil  svoji 
vlastní kategorii mezi umělci a dokázal oslovit posluchače různých věkových  skupin, kultur v rozmanitých zemích světa. 
Říká, že Didgeridoo je vlastně takový zesilovač jeho těla. Skrze něj, pak může komunikovat a sdílet  svůj vnitřní svět, 
tvořivou esenci a fantazii, která se zrodí. 

 Jsem vždy vděčná a plná radosti a  zajímavého  pocitu  který neumím vyjádřit slovy, když mám možnost potkat člově-
ka, který mi přináší do života  zvláštním  způsobem  zase úplně nový pohled na svět, inspiraci, nové vhledy a podporu. 

Ondra mi tohle vše přinesl a za to, moc děkuji. 

 Krásná komorní a přátelská atmosféra, se vytvořila v  Australian Asian Clubu  27. 3.  ve čtvrtek večer kdy   Ondra kon-
certoval. Za svitu svíček, vůně čaje a domácího štrůdlu  se setkalo více než třicet návštěvníků, kteří mohli prožít  neopa-
kovatelný zážitek nejen z koncertu, ale  i  z vyprávění Ondřeje a jeho  příjemné energie kterou rozdával  všude kolem 
sebe:-) 

Já sama jsem si s koncertu odnesla hluboký a  kouzelný prožitek , který v mém nitru rezonuje ještě nyní. 

Našeho milého hosta  jsem měla možnost poznat na různých setkání ještě i mimo koncert, kde jsem si řekla, že by by-
lo  více než zajímavé Vám přinést Interview. 

Na Interview  s  Ondřejem Smeykalem  se můžete těšit v dalším vydání Klokana :-) 

 Mějte krásné dny 

Markéta Cásková 
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Ušetřete peníze a užijte si Perth s novou Entertainment Book! 
 
Pokud ještě neznáte Entertainment Book pro Perth, tak právě Vám patří následujících pár řádků o tom jak narámně ušetřit 
na tom co máte v Perthu rádi. Pokud knihu již znáte a plánujete si ji koupit pro období 2014-2015 tak neváhejte a objedná-
vejte přes naší asociaci ( info na konci příspěvku ). 
Entertainment Book vám přináší množství slev do restaurací, kaváren, rychlého občerstvení, různých atrakcí, kin, kultury, 
sportovních zařízení a také na mnoho zboží.  
Chcete vzít partnerku do hezké restaurace ale neutratit moc? V restauracích můžete mít slevu 25%-50% na celkovou útratu, 
či druhé jídlo zdarma. Nebo si chcete skočit jenom na rychlého burgra do fastfoodu? I to vám Entertainment Book zpříjemní 
pomocí slevových kupónů a výhodných akcí.  
Ještě jste nebyli ve Fremantle Prison, Scitechu nebo v proslulé Perthské mincovně? S Entertainment book budete mít druhou 
vstupenku zdarma.  
Pro představu poslouží následující malý výtah slev a výhod z minulého roku: 

 Více než 100 slev typu 2-for-1 nebo 50% do rychlých občerstvení a kaváren  

 

 

 

 Více než 170 slev typu 2-for-1 nebo 25% do prvotřídních restaurací  

 

 

 

 

 Více než 100 slev typu 2-for-1 nebo 50% na umění,sport a atrakce 

 

 

 

 

 Mnoho exkluzivních nabídek a slev od 

 

 

 

 

 Kartu je možno dále použít jako vstupní do Cash & Carry (české ‘Makro’) obchodů a mnoho 

dalšího. 

Tento rok poprvé si můžete kompletní knihu pořídit mimo klasické formy i v elektronické podobě a sice jako jednoduchou 
aplikaci do mobilu (Apple nebo Android).  

Kniha stojí $65 a koupí knihy podpoříte naší asociaci! 

Neváhejte a objednejte si svoji Entertainment Book! Platnost většiny nabídek je od 30. dubna 2014 do 1. června 2015. 

Red Rooster KFC 

McDonald's Chocolateria San Churro 

Muzz Buzz Hungry Jack's 

Aroma Cafe Sumo Salad 

Matilda Bay Coco’s Restaurant 

The Trustee Restaurant Amuse 

Red Cabbage The Red Herring 

Ishka C Restaurant 

Grand Cinemas Scitech 

Adventure World Art Gallery 

Perth Mint Fremantle Prison 

Rottnest Express Event Cinemas 

Big W BWS 

Pharmacy 777 Video Ezy 

Priceattack Friendlies Chemists 

Liquorland Kmart 

Pro bližší informace o knize můžete navštívit stránky:      
www.entertainmentbook.com.au               

Objednávejte on-line na webových stránkách: 

http://www.czechslovakwa.org/ 

Dotazy a také objednávky jsou vítány: 

Na emailové adrese asociace:                                            
CzechSlovakWA@hotmail.com 

                                                                                                                                                                                                               

Na naší nové poštovní adrese asociace:                                           

Czech and Slovak Association 

6 / 321 Harborne St. 

Glendalough 

WA 6016 

Případně telefonem u tajemnice asociace                                                    

Ivy Novákové na 0404 735 462 

http://www.czechslovakwa.org/
mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
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Titul: VELKÁ malá Západní Austrálie, 1953 – 2013 Češi a Slováci v Západní Austrálii 

Jedinečná publikace vydaná Asociací k příležitosti 60. výročí spolku čechoslováků v WA  

Vydání 1., 100 stran, formát A5, česko/slovensko/anglicky 

Cena: kniha $20, CD $12 včetně poštovného (osobní odběr o dva dolary méně) 

Objednávky zasílejte na e-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com 

Nabídka: VELKÁ malá Západní Austrálie 

 
 
 

Radio Czech & Friends  95.3 FM 

každé pondělí 16:30-17:30 

www.radiovysilaperth.com     

Tel:  08 9249 6481 

Po přečtení „Duškoviny“ jsem také moc ráda, že tento večer 
s J. Duškem mně neušel. Proč? Inspirovala mne kniha „4 DO-
HODY“ od M. Ruize, kterou už před 5-ti lety mám z Čech, 
kde se dovídáme o učení TOLTÉKŮ a Májů atd. Také se dala 
koupit v Perthu v angličtině, což mne potěšilo. Knížka je to 
skvělá, moudré, poučné rady – jak bychom došli k plnému 
štěstí v životě! Doporučuji každému, myslím, že má poslání – 
něco jako moderní bible! Dělat, jednat tak, aby se vyhnulo 
chybám a našlo se tím štěstí. Ale – řekněme si, že zaženeme 
parazita živícího v naší mysli, což nám způsobuje negativní 
emoce - O. K. - ať se děje co se děje zaženeme ho!! 

A tak nedávno přijdu takhle po ránu ke své TOYOTĚ YARIS, a 
hle, v noci nějaký teenager si hrál a kamenem mi rozbil ok-
no! Zaženu parazita s negativní emocí a řeknu, a jéje copak 
se to stalo? To je maličkost, budu dál veselé mysli, budu rá-
da, že mně ten teenager třeba nezbil, nebo nezabil? Ale co 
problému způsobil!  

Jindy zase v pátek v +38°C jedu a Yaris poskakuje, škube, až 
úplně dál nemůže, skončím v jedné neznámé čtvrti i uličce, 
kde nic a nikoho neznám, volám „RAC“! Zjistí po půl hodině 
čekání, že se Yaris odtáhne, v záruce se měla závada zjistit, 
opravit. Já horkem, a komplikacemi unavená očekávám věci 
příští. A byla to TOYOTA, vymáhající velké peníze za to, že 
v záruce neopravili, co měli! 

A tak řekne se, zaženeme parazita žijícího v naší mysli, cha 
chá – to se jednomu řekne – já vím – stávají se daleko horší 
věci, jenže TOLTÉKOVÉ neznali „ civilizační nemoce spojené 

s pokrokem,“ tak si mohli žít poklidně, ale co my na této zko-
rumpované planetě? A to my v Austrálii to máme mnohem 
lehčí než jinde kolem! Proto jak mi odpověděl J. Dušek, že 
jsme šli až sem, daleko za svým snem o klidu a větší jistotě, 
měl celkem pravdu, nechceme válčit, chceme žít v pohodě a 
budeme zahánět parazita v naší mysli, jak to půjde! Až ho 
zaženeme!  

 

Marcela Pěkná 

Do rubriky  ”Poznatky přátel“ 

 

http://www.radiovysilaperth.com/
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Inzerujte svou firmu v Klokanovi,  

cena inzerátu uvnitř časopisu je $50 / rok,  

barevná reklama na zadní obálce $150 / rok.  

Velikost inzerátu je cca 5.5cm x 8.5cm   

ČESKÁ A SLOVENSKÁ 

K N I H O V N A  
K dispozici jsou české a slovenské časopisy, knihy, stolní hry. 

Otevřeno každý první  čtvrtek  v měsíci od 14:00 do 18:00                     

(a nebo je možné s knihovnicí Vlastou Thomas domluvit jiný čas na tel: 93776470) 

THE RISE 28 Eight Ave, Maylands 1. patro Community Office č.. 8 

2 minuty pěšky od vlaku, zastávka Maylands  
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SUDOKU 

Z Klokanovy kapsy 

Obtížnost: snadná 

Říká kočka praseti: "Já 

znám tvůj osud, prase!" "Jo? 

Tys četla můj horoskop?" 

“Ne, kuchařku…” 

Dvě krávy na louce pokojně pře-

žvykují jetelíček a jedna povídá: 

"Ty hele, slyšelas taky o tý nemo-

ci šílenejch krav?" Druhá se na ni 

s klidem zadívá a odpoví: “Jó, to 

mě nezajímá, já jsem veverka." 

Letí vrána po lese a kráká: "Krá, 

krá". Najednou narazí do stromu, 

pecka jako blázen, vrána spadne, 

chvíli leží břichem vzhůru, pak se 

probere a povídá: “Pi pi pi... hůů 

hůů .. kri kri ... sakra jak to by-

lo?!?" 

1. V jakém slohu byla 
vystavěna rotunda sv. 
Martina (Vyšehrad)? 

 

A) Baroko 

B) Rokoko 

C) Románský sloh 

D) Secese        

 

2. co se nachází v kostele 
Panny Marie Vítězné? 

 

A) Korunovační klenoty 

B) Pražské Jezulátko 

C) Originály soch z Karlo-
va mostu 

D) Ostatky svatého Vác-
lava 

 

3. Kde se nachází pomník 
Tomáěe Garriguea Masary-
ka? 

 

A) na Petříně 

B) Na Hradčanském ná-
městí 

C) Na václavském ná-
městí 

D) Na Staroměstském 
náměstí 

 

4. Staronová synagoga je 
typickou památkou slohu s 
názvem: 

 

A) Baroko 

B) Renesance 

C) Gotika 

D) Románský sloh 

 

5. Kde bychom našli sochy 
Tycho Brahe a Johannese 
Keplera? 

A) na Petříně 

B) Na Hradčanském ná-
městí 

C) Na Václavském ná-
městí 

D) Na Pohořelci 

 

 

6. Chrám svatého Mikuláěe, 
který najdeme na Malo-
stranském náměstí, je pa-
mátkou typickou pro jaký 
sloh? 

 

A) Barokoko 

B) Renesance 

C) Gotika 

D) Románský sloh 

 

7. Jaký hotel je typickou 
secesní stavbou na Václav-
ském náměstí? 

 

A) Paříž 

B) Asie 

C) Evropa 

D) Amerika 

 

8. Jaký kostel najdeme na 
Vyšehradě? 

 

A) Sv. Vavrřince 

B) Sv. Víta 

C) Sv. Václava 

D) Sv. Petra a Pavla 

 

9. Dům U Černé Matky Boží 
je typickým příkladem jaké-
ho slohu? 

 

A) Baroko 

B) Renesance 

C) Kubiskmus 

D) Rokoko 

 

10. Jakou sochu najdeme na 
Staromšstském náměstí?  

 

A) Tycho Brahe a Johan-
nes Kepler 

B) Pomník Jana Husa 

C) Sochu sv. Václava 

D) Žádná socha tam není                                      

Znáte Prahu?                                                                                                    

Vědomostní test - Památky Prahy 

Sp
rávn

é o
d

p
o

věd
i: 1

c, 2
b

, 3
b

, 4
,c 5

d
, 6

a, 7
c, 8

d
, 9

c, 1
0

b
 

V Brně na Zelňáku pije 

chlápek vodu z kašny. 

Přijde k němu Brňák a 

povídá: "Tee, kaamo, ne-

chlemtee tu vasróvku z 

tej kaserně, blejo do te-

ho zkalený borci a chčijó 

morgoši". 

Chlápek se otočí: "Helé 

pané, já vám vůbec nero-

zumím, já jsem z Pra-

hy"... 

"Jóó, povídal jsem, voda 

je to dobrá, ale studená, 

tak pijte pomalu ať se 

nenachladíte."  
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Česká škola Perth 

pro děti od tří let 

Kde:Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands 

Kdy: školní soboty od 9:30 do 12:00 

      Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém jazyce.  

Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvení, přípravu a výuku čtení a psaní,  

a seznamuje s českou kulturou i tradicemi. 

Další informace: Jitka Smith  (08) 9245 8137 

Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com 

Česká playgroup 

pro rodiče s dětmi od 0 do 5 let 

Kde:  Karrakatta Community House v areálu Irwin Army 

 Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta 

Kdy: každý čtvrtek 9:30-12:30 

Nové maminky, prosíme, ozvěte se před svou první návštěvou telefonicky 
nebo e-mailem na kontaktní osobu: 

Helena Tippett 0401577661 

     tippett@westnet.net.au   

“Rainbow” 
Balíčky komunitní péče pro starší generaci 

 Služby: Osobní péče - Úklid - Nákupy - Sociální podpora 

 Šíříme informace o naší péči pro starší mezi malými východo-
evropskými komunitami a rádi přijdeme mezi vás nebo do vašeho 
domu 

 Provozujeme linku Dementia Help Line (demence a ztráta paměti, 
asistence rodinným příslušníkům, právní záležitosti lidí postižených 
demencí, další informace), tel. 1800 096 330 

 

Kontakt “Rainbow” The Multicultural Aged Care Program 

Telefon: (08) 9271 2026    E-mail: rainbow1@iinet.net.au 

Radio Czech & Friends  95.3 FM 

každé pondělí 16:30-17:30 

kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové adrese  

www.radiovysilaperth.com  

Tel:  08 9249 6481 

Radio SBS  96.9 FM  na 3 kanále SBS digitálního vysílaní 

Každý čtvrtek 17:00-18:00 česky 

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech 

Každý pátek  15:00-16:00  slovensky 

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak 

Sv. Omša 
Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omšu a posedenie                  

v hale  pri kostole. 

   13. Apríl   11.30 
11. Maj  11.30 

 
 

Our Lady Queen of  Poland 
35 Eighth Avenue, Maylands 
V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy chorých, pro-
sím kontaktujte ma na: 

Rev. Fr. Pavol Herda 
215 Morley Drive 6054 Kiara WA 

Mobile: 0401 511 302 
  calidusps@gmail.com 

Slovenské evanjelické      bohoslužby    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
sa v apríli konať nebudú, nakoľko v St John's kostole sa 

v danú nedeľu konajú oslavy Heritage Week. 

 Avšak všetkých vás práve týmto pozývame zúčastniť sa 
týchto osláv, na ktorých sa prezentujú rozličné etnické 
skupiny zastúpené v komunite spojenou so St John's.  

Aj my sa pridáme spevom našich národných piesní. 
Môžte sa pridať k spevu. 

 

Heritage Week - St John's Lutheran Church, 16 Aberde-
en Street, Northbridge, 27. apríla od 2:30-4.00 popo-

ludní. 

 

O iné informácie obráťte sa na  

Rev Milo Velebír - 0413 650 429 

milo.velebir@gmail.com 

Knihovna a Senior klub 
Otevřeno každý první čtvrtek v měsíci 

The Rise – 1. patro – Community Office č. 8  
28 Eighth Avenue, Maylands 

Knihy, časopisy, stolní hry; zdarma káva a čaj 

Kurzy českého jazyka pro dospělé  
 

S výukou češtiny pro dospělé začínáme v roce 2014 koncem 
ledna. Lekce budou opět probíhat každé úterý podvečer a 
sobotu dopoledne ve třech jazykových úrovních: Začáteční-
ci, mírně pokročilí a pokročilí. Učebnice Lída Holá, Akropolis: 
New Czech Step by Step. Cena kurzu je $12/lekci.  
Úterní výuka: The Rise, Community Office č. 8 (1. patro), 28 
Eighth Avenue, Maylands 
Sobotní výuka: Woodlands Primary School, 7 Bentwood 
Avenue, Woodlands 

 
Podrobnosti k výuce najdete na našich webových stránkách 
www.CzechSlovakWA.org  
Bližší informace také u ballashley@hotmail.com (AJ) anebo 
gabbieperth@gmail.com (ČJ, AJ). 

mailto:tippet@westnet.net.au
http://www.radiovysilaperth.com/
mailto:calidusps@gmail.com
mailto:milo.velebir@gmail.com
http://www.CzechSlovakWA.org
mailto:ballashley@hotmail.com
mailto:gabbieperth@gmail.com
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ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY  NA  ROK  2014                                                  
Příspěvky můžete platit na jakékoliv akci                              Rodina   $35,00 
nebo poslat šekem – poštovní poukázkou                            Jednotlivec  $25,00 
na naši adresu:                                                                 Penzisté - pár            $20,00 
Czech& Slovak Association                                           Penzista jednotlivec $15,00 
6/321 Harborne St. 
Glendalough WA 6016 

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK   2014  

         
               
       26. 4. 2014             Táborák 
       3. 5. 2014                Posezení s panem velvyslancem 
 
.                 

 

Bližší informace o plánovaných akcích se 
dovíte z dalších čísel KLOKANA. 

 

Těšíme se na vaši účast! 

KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ 

ČESKÁ REPUBLIKA 
Velvyslanectví ČR     

Velvyslanec   - Martin Pohl   
8 Culgoa Circuit, O’ Malley  
CANBERRA 2606 
Telephone: (02)  6290 1386 
Fax: (02) 6290 0006 
Web: www.mzv.cz/canberra 
 

Honorární konzulát ČR 
Honorární konzul: Ing. Zdeněk Cihelka 
27 Virgilia Street, Duncraig 
WESTERN AUSTRALIA 6023 
Telephone: (08)  9246 7102 
 

Konzulát ČR 
Konzul: Ing. Hani STOLINA 
169 Military Rd, Dover Heights 
NSW 2030  
Mailing address:   PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030  
Telephone:          (02) 9581 0111 
Fax:     (02) 9371 9635  
Web:     www.mzv.cz/sydney 
E-mail:     sydney@embassy.mzv.cz ,   
f  Follow us on Facebook  

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Velvyslanectvo SR 

Velvyslanec: Dr. Igor Bartho 
47 Culgoa Circuit, O’ Malley  
CANBERRA 2606 
Telephone: (02) 6290 1516 
Fax: (02) 6290 1755 
E-mail: emb.camberra@mzv.sk     Web: www.mzv.sk/canberra 
 

Honorárny konzulát Sk 
Honorarny Konzul: Pavol Faix 
Unit 4, 193 Guildford Rd 
Maylands WA 6051 
Poštová Adresa: 
PO Box 265 
Maylands WA 6931 
Telefon: (08) 6365 4133 
 
 

Konzulárne oddelenie veľvyslanectva SR 
47 Culgoa Circuit, O’ Malley   
CANBERRA 2606 
Telephone: (02) 6290 1516 
Fax: (02) 6290 1755 
E-mail: cons.canberra@mzv.sk     Web: www.mzv.sk/canberra 

           ČLENSTVÍ  V  NAŠEM  KLUBU 
   Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je krajanským spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii. 
Členem klubu se může stát kdokoli bez rozdílu národnosti či bydliště. Jediným předpokladem členství je zájem o naši kulturu 
a společnost. Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku  

 -        Bankovním příkazem na účet: Czech & Slovak Association in WA, Inc., BSB 016 286, číslo účtu: 438009261.  

          Banka ANZ. Abychom byli schopni Vaši platbu identifikovat, uveďte v poznámce příjemci Vaše jméno! 

-         Sdělení poštovní adresy, na kterou je členům zdarma zasílán měsíčník Klokan. 

-         Na základě úhrady členských příspěvků obdržíte členskou kartu. 

-         Předplatné Klokana bez členství v klubu: $18/rok 
Další výhodou členství je snížené nebo zdarma vstupné na některé klubové akce. 

Úradné hodiny: 
Každý piatok 9.00 - 12.00 
Pred návštevou je dôležité 
dohodnúť si stretnutie te-
lefonicky. 

Redakční informace: Uzávěrka každého čísla je k 1. dni v měsíci. Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do 
Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. 

mailto:consular_sydney@mzv.cz
http://www.facebook.com/pages/Dover-Heights-Australia/Consulate-General-of-the-Czech-Republic-in-Sydney/127697888610?ref=ts
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