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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
vítejte v roce 2013! Doufám, že jste si vánoční svátky užili a že vám na Nový rok nebylo po silvestrovském skotačení příliš
špatně.
Ujmula jsem se tento měsíc úvodního slova
hlavně, abych měla příležitost objasnit situaci v redakci. Zajisté jste si povšimli zhoršené kvality tištěného Klokana. Máme již delší
dobou potíže s tiskárnou. Po dlouhých debatách jsme se rozhodli požádat o grant a
zakoupit novější model, radši než se pokoušet z klubových peněz zaplatit opravu bez
zaručených výsledku. Ovšem zažádat o
grant chvíli potrvá.
Také momentálně potřebujeme dobrovolníka, který by byl ochotný se ujmout přípravy Klokánka pro děti. Vždy jednou za dva
měsíce, ve slovenštině. Na českou verzi již
pomocníka máme, takže ještě ta slovenská.
Pokud si myslíte, že by vás to bavilo, určitě
se prosím ozvěte, není to žádná velká věda,
ani to nezabere příliš času. Pokud ale zrovna Klokánek není váš šálek čaje, jakýkoliv

příspěvek bude v naší redakci přijat s potěšením.
Naše sekretářka, spolupracovnice a dobrá
kamarádka Olga, oslavila nedávno nový
přírůstek do rodiny. K miminku Olgo gratulujeme, ať se vám daří. Pečovat o dvě
malé děti ale není až zas tak jednoduché a
tak tento rok, více než kdy před tím, budeme potřebovat pomoc. Budeme potřebovat novou sekretářku, nového pokladníka a
i každá další pomocná ruka bude vítaná.
Členství ve výboru obnáší občasné schůzování a výpomoc s přípravou akcí. Není nutné, aby každý člen dělal úplně všechno,
stačí sem tam něco přivézt, zařídit, na akci
připravit…..každý dělá podle svých možností. Takže, pokud máte zájem o to si vyzkoušet jaké je to ve „vedení“, rádi od vás uslyšíme na výroční schůzi.
S pozdravem a na viděnou, Lucie Vrbská
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Tel. kontakty na výbor
Předseda:
Jaroslav Kabelka 9399 3744
Místopředseda:
Jitka Smith
Jana Franger

0406 026 840
9389 7029

Tajemnice:
Olga Goerke

0413 912 586

Pokladník:
Lukáš Kořínek

0431 115 207

Ostatní členové výboru:
Vlasta Thomas
9377 6470
Jiří Voyt
9401 3817
Gábina Baladová 0422 582 197
Jiří Koval
0424 167 260

Členka výboru a editorka:
Lucie Vrbská
Tel. (08) 6460 5584
Mobil: 0401 876 357
LucieVKlokan@gmail.com

ČESKÁ A SLOVENSKÁ

K N I H OV N A

K dispozici jsou české a slovenské časopisy, knihy, stolní hry.
Otevřeno každý druhý čtvrtek (24.1.;7.2.;21.2.2013)
THE RISE 28 Eight Ave, Maylands 1. patro Community Office č. 8
2 minuty pěšky od vlaku, zastávka Maylands
Těší se na vás knihovnice Jiřina Hrabcová

Internetová stránka asociace: www.CzechSlovakWA.org ; Poštovní adresa: Czech &
Slovak Association, PO Box 604, Mundaring, WA 6073;
E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com
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Srdečně zveme všechny členy naší České a Slovenské asociace
na

Datum a čas konání: 16. 2. 2013 od 17:00
Místo konání:

Australian-Asian Club, 275 Stirling Street, North Perth

Program:
1. Přivítání
2. Zvolení zapisovatele a revizora zápisu
3. Přečtení a přijetí zápisu z minulé schůze 18. 2.
2012
4. Zpráva prezidenta
5. Zpráva pokladníka
6. Volba volební komise
7. Nominace kandidátů do výboru
8. Přestávka – občerstvení
9. Volba nových členů výboru a tajemníka
10. Představení nového výboru
11. Hlasování o doživotním členství nominovaných
osob
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12. Schválení výše členských příspěvků na rok 2013
13. Všeobecná diskuse
14. Ukončení

K dispozici bude občerstvení a po schůzi nám Andrea
Lack řekne něco o své dobročinné pouti do Nepálu
a promítne nám své fotky.

Oznámení

ČESKÁ ŠKOLA PERTH
Založená v 17.10.2009

Nový školní rok bude zahájen v sobotu 2.března 2013
Uzávěrka přihlášek na první čtvrtletí je 17.2.2013
Přihlášky posílejte na CeskaSkolaPerth@yahoo.com
Česká škola Perth nabízí odbornou výuku českého jazyka pro děti od tří let se zaměřením na rozvoj jejich komunikačních dovedností a slovní zásoby. Mimo jazyka je při výuce kladen důraz i na poznávání českých zvyklostí a tradic, literatury, kultury, reálií, přírody a vlastivědy.
Výuka probíhá ve dvou třídách pod vedením kvalifikovaných učitelek.

1. Třída předškolní - pro děti od 3 do 5-6 let
Při hodinách se využívá metod a technik dramatické výchovy. Děti se učí a prokazují své jazykové kompetence
v simulovaných situacích a při hrách. Nechybí začlenění hudební a výtvarné výchovy.

2. Třída čtenářů - pro děti, které navštěvují 1.třídu a výše
Mimo rozvíjení komunikačních schopností a porozumění je v této třídě hlavní náplní učiva výuka čtení a psaní. Čtení
se vyučuje tzv. genetickou metodou (bez slabikování), která je dětem přirozenější. Žáci pracují s učebnicí, pracovním
sešitem a čítankou.
Výuka v obou třídách probíhá výhradně v českém jazyce.

Kdy:
Kde:
Školné:

Školní soboty od 9:45 do 11:45 mladší, do 12:00 čtenáři
Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands
$12 za lekci (předplatné)
Do České školy je možné přihlásit děti od tří let, a to i během školního roku.
Dotazy ráda zodpoví Jitka Smith na 0406 026 840 nebo na CeskaSkolaPerth@yahoo.com
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Reakce na akce:

Tříkrálová plavba po Swan River
Jak lépe si odpočinout po předvánočním shonu a povánočním slevovém šílenství, než si udělat výlet po naší krásné
řece a nechat se provést z centra až do Fremantlu – a samozřejmě i zpět!

Příjezd do Fremantlu

Kapitánské zaučování
V Barrack Street Jetty na nás čekala prostorná loď MV River Bells a milý kapitán nás vítal s úsměvem na její palubě.
Bohužel palubě, která zela prázdnotou! Po velice úspěšné
plavbě na opačnou stranu řeky, (rozhodně ne tak zajímavou, jako do Fremantlu), kterou klub zorganizoval před pár
lety, jsme věřili, že zrovna tak úspěšně zahájíme i rok letošní. Rok, ve kterém Česká a slovenská asociace v Západní
Austrálii oslaví už své šedesáté výročí!

Návrat do Perthu

Marně si lámu hlavu, co vás, co jste nepřišli, odradilo. Uvítáme, když nám to dáte vědět na náš klubový email
(czechslovakwa@hotmail.com), abychom věděli pro příště.
Ovšem, jestli to bude ještě někdy výlet lodí, to, bohužel,
slíbit nemohu...
Jitka Smith

Pohoda na kapitánském můstku
Ta hrstka z nás, která se nezalekla ani deště, ani slunce,
a ani ničeho jiného, a na loď dorazila, si plavbu užila.
V příjemné klimatizaci uvnitř lodi jsme si popovídali o našich vánočních svátcích, dovolených i oslavách. Pak se nás
většina uvelebila venku na přídi a pokračovalo se
v konverzacích. Slunce a „Fremantle doctor“ umocňoval
příjemný požitek z plavby. Stejně tak později i zapadající
slunce, které se odráželo v prosklených mrakodrapech
v centru.

Výlet to byl parádní!
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Foto: O. Goerke, J. Smith
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Olympic slaví v Perthu 50 let !

24. 2. 2013
18:00
General Sikorski Polish Club, 7 Bellevue Road, Bellevue

Klub bude otevřen od 17:00
K dispozici velmi dobře vybavený
bar nabízející širokou škálu
českých, polských i australských
piv, víno a nealko. Skvělá polská
kuchyně—večeře $10-15.
Strictly NO BYO !

Vstupenky:
$50 v předprodeji
$60 na místě
$40 studenti a penzisté
(studenti a penzisté — rezervujte místa předem, vstupenky
vám budou odloženy a vydány
při
vstupu na základě prezentace
platné studentské/penzijní karty – platba na místě)
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Místa na sezení: 1.-4. řada jsou již téměř vyprodány, pospěšte si s nákupem, chcete-li sedět vpředu!
Předprodej vstupenek: v klubové knihovně (otevírací doba a adresa jsou uvedeny na str. 7), na každé klubové akci nebo
online (www.trybooking.com/BYPC)
Počet míst je limitován, proto s nákupem lístků neváhejte!

Autogramiáda, fotografování a prodej CD skupiny Olympic ihned po ukončení koncertu
Upozornění: prodej online vstupenek a platby jdou přímo k hlavním organizátorům turné, proto k online vstupenkám
nejsou určena konkrétní místa k sezení. Kdo si zakoupil vstupenku online, může místa rezervovat přes náš klub
(napište e-mail na:CzechSlovakWA@hotmail.com).

Děti i dospělí, jednotlivci i skupiny, začátečníci i zkušení bikeři
se budou moci projet po třech různých tratích v John Forest NP a jeho okolí.
Jízdu pak ukončí v zahradní restauraci, kde si mohou dopřát chladivé nápoje
a chutné jídlo.
Podrobnosti a mapku k výletu najdete v příštím čísle a na našich webových stránkách
www.CzechSlovakWa.org
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Radio Czech & Friends 95.3 FM

Kurzy českého jazyka pro dospělé

každé pondělí 16:30-17:30

V tomto čtvrtletí se scházíme v úterý v

kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové adrese

The Rise, 28 Eighth Ave, Maylands - 1. patro, Community Offices sdílený komunitní prostor s ruským klubem.

www.radiovysilaperth.com

Začátečníci 18:00-19:30, mírně pokročilí 18:45-20:15, pokročilí 19:3021:00. Cena kurzu je $110/11 lekcí. Lze se kdykoliv připojit, cena se pak
odvíjí od počtu navštívených lekcí.

Radio SBS 96.9 FM
každou neděli 21:00-22:00 česky

Bližší informace: ballashley@hotmail.com (anglicky) anebo
baladova.gabina@post.cz (česky)

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

každou neděli 22:00-23:00 slovensky
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak

Média

Česká škola Perth

Slovenská

pro děti od tří let

Denník SME www.sme.sk, Kumšt www.ekumst.sk

Kde:Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands

STV: http://www.stv.sk/online/

Kdy: školní soboty od 9:30 do 11:45

Česká

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém jazyce.

Vydávané v Austrálii: NOVINY www.noviny.20m.com,

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

Čechoaustralan www.cechoaustralan.com

a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.

Vydávané v ČR: www.idnes.cz, www.ihned.cz, www.novinky.cz

Další informace: Jitka Smith (08) 9245 8137

ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/, NOVA: http://tv.nova.cz/,
http://voyo.nova.cz/, PRIMA: www.iprima.cz

Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com

Knihovna a Senior klub

Česká playgroup
pro rodiče s dětmi od 0 do 5 let

Otevřeno každý druhý čtvrtek od 14:00 do 18:00
(24.1., 7.2., 21.2, 7.3. 2013)
The Rise – 1. patro – Community Office č. 8
28 Eighth Avenue, Maylands

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:

Slovenské evanjelické bohoslužby

Helena Tippett 0401577661

sa konajú 1., 3. a 5. nedeľu v mesiaci o 16:00 hod.
v St Johns Lutheran Churchna 16 Aberdeen Street Northbridge.
Po bohoslužbách máme vždy posedenie pri občerstvení
v priľahlej hale.
Všetci sú vítaní.
O bližšie informácie alebo akékoľvek žiadosti sa obráťte na:
Rev. Milo Velebír
Mobilný tel.: 0413 650 429 Domáci: 9246 2167
Email: mvelebir@bigpond.com

tippett@westnet.net.au

Kadeřnické služby
Levné stříhání a barvení vlasů je možno sjednat po dohodě
u Bětky Baladové na tel. 0412 220 771 nebo na e-mailu
lizbaladova@yahoo.com

“Rainbow”

Sv. Omša
Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omsi pri kostole.
25. December 11.15
10. Februar 11.15
Our Lady Queen of Poland
35 Eighth Avenue, Maylands
V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy chorých,
prosím kontaktujte ma na :
Rev. Fr. Pavol Herda
215 Morley Drive 6054 Kiara WA
Mobile: 0401511302
calidusps@gmail.com





Balíčky komunitní péče pro starší generaci
Služby: Osobní péče - Úklid - Nákupy - Sociální podpora
Šíříme informace o naší péči pro starší mezi malými východoevropskými 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
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Hledáme ubytování pro krajany
Mladá rodina hledá pronájem domu se 3 ložnicemi za
cenu $400-500 týdně.
Lokalita severně od Swan River.
Prosíme, kontaktujte Tomáše na čísle: 0449 740 179

Kurzy slovenského jazyka
pre deti a dospelé v Perthu

Inzerujte svou firmu v Klokanovi,

Poslednou dobou hneď niekoľko krajanov prejavilo záujem
o kurzy slovenčiny pre svoje deti alebo pre svojich partnerov. Pokiaľ sa zaujímate o tento kurz i Vy, prosíme, napíšte
nám na klubovou e-mailovou adresu
CzechSlovakWA@hotmail.com
Ak môžete a ste ochotní pomôcť s organizáciou kurzu slovenčiny (evidencia žiakov, komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi, apod.), prosíme, ozvite sa tiež! Ďakujeme.

cena inzerátu uvnitř časopisu je $50 / rok,
barevná reklama na zadní obálce $240 / rok.
Velikost inzerátu je cca 5.5cm x 8.5cm
e-mail:CzechSlovakWA@hotmail.com

Originální broušené sklo
Jiří Zachar
Český umělec žijící v WA
Kvalitní sklo vyrobené v ČR
● umělecký brus vzniká v Perthu
● dekorativní i užitkové předměty
● ideální dárek
● Výrobky je možno vidět každou první
sobotu v měsíci na Kalamunda Markets
nebo dle individuální dohody.
● Tel. 9444 2928
● mob. 0412 180 481
www.zacharcrystal.com.au

Krásné a pohodlné ubytování v Praze pod Vyšehradem,
přímo na nábřeží s výhledem na Vltavu.
Informace a kontakt na www.podoli-apartment.cz,
reference také na Holiday Rentals:
http://www.holiday-rentals.co.uk/p95718
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Události
Z domova: O amnestii a prezidentských volbách
Nový rok 2013 začal pro českou veřejnost
vpravdě trochu divoce. Novoroční projev prezidenta Klause by nebyl ničím zvláštní, kdyby
neobsahoval slova: „vyhlašuji částečnou amnestii…“. Ten den patřil pouze prvním reakcím, ale hned 2. ledna se rozjela velká a rychlá akce, při níž se postupně dostalo z věznic
na svobodu kolem sedmi tisíc odsouzených.
Při celkovém počtu naplněnosti tuzemských
věznic okolo dvaadvaceti tisíc osob, je to významné číslo a nutno podotknout, že se vyřešil problém s přeplněností věznic a zabránilo
se tak nepokojům ze strany odsouzených,
které se daly očekávat.
Amnestie se vztahuje na tresty, které nebyly
delší než jeden rok, případně do deseti let
pro osobu, která dosáhla věku 75 let. Na tyto
osoby se hledí, jako by nebyly trestány. Osobám odsouzeným na dva roky nepodmíněně
se trest mění na trest podmíněný. Podmínka
trvá po zbytek původní délky trestu. Prominutí se netýká odsouzení za zločin, při němž
byla způsobena smrt, těžká újma na zdraví,
proti lidské důstojnosti, sexuální zneužití
apod.
Jako nejvíc kontroverzní se jeví část, kde prezident nařizuje, aby: „bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, s výjimkou
trestního stíhání proti uprchlému, od jehož
zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8
let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník
stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující
deset let“. Za tato slova se na prezidenta
snesla ze všech stran kritika, protože ukončuje stíhání hospodářských deliktů z let minulých a vlastně tak očišťuje „podnikatele“, kteří tunelovali společnosti a okradli tisíce lidí.
Poškození tak nemají nárok na vyrovnání,
protože tyto trestné činy se z pohledu „po
amnestii“ nikdy nestaly.
Televize mezitím denně přináší informace
o počtu trestných činů, které způsobili propuštění vězni. Ti se vrací zpět do cel po desítkách a odhady odborníků tvrdí, že nakonec se

jich vrátí necelá polovina. K amnestii se vyjadřují
i občané. Vznikají petice a některé obecní
úřady a školy sundávají portréty prezidenta
ze zdi, jako výraz nesouhlasu.
V tom všem tak trochu zapadá první přímá
volba prezidenta, která připadá na pátek 11.
ledna. Ústavní soud zamítl stížnost jednoho
z vyřazených kandidátů Tomia Okamury, který napadl své vyřazení pro nedostatečný počet hlasů podporujících jeho kandidaturu (je
jich zapotřebí padesát tisíc). Ze zbývajících
uchazečů o prezidentský post se dávají největší šance bývalému kariérnímu komunistovi
Janu Fischerovi a expremiérovi Miloši Zemanovi. Bez šance není ani současný ministr
zahraničí Karel Schwarzenberg a trochu překvapivě pedagog DAMU Vladimír Franz
s nezaměnitelným zevnějškem a podporou
zejména mladé generace. Senátor za ODS
Přemysl Sobotka a kandidát ČSSD Jiří Dienstbier jsou zřejmě bez šance, stejně jako tři
dámy, politička Zuzana Roithová, herečka
Táňa Fischerová a Jana Bobošíková, podnikatelka bývalá poslankyně Europarlamentu,
dnes předsedkyně politického bloku Suverenita. Ovšem rozhodují voliči, takže může být
nakonec všechno jinak.
Z výše uvedeného je jasné, že leden je a nadále i bude na události velmi bohatý. Snad
nás nečeká pozdní posilvestrovská kocovina…

Paul
15.1.2013
Do druhého kola prezidentských voleb postoupil Miloš Zeman a Karel Schwarnzenberg.

Dva z nejlepších světových kytaristů na turné po Austrálii

IN MEMORIAM
ROZLOUČENÍ
s naším krajanem ing.
Jaroslavem Bouškou.
Bylo manželovi a mne velkou ctí, že jsme byli pozváni s řadou krajanů a přátel
se s ním rozloučit v parčíku blízko jeho bydliště,
kam často chodíval na
procházku.
Rozloučení
bylo velice důstojné a decentní - na stromě, uprostřed parku byl pověšen
věnec s jeho fotografií, u
kterého promluvili syn
Hynek, dcera Silvie a vnučka.
Za České a Slovenské sdružení promluvil p. předseda
Kabelka. Po uctění jeho
památky byli všichni přítomni pohoštění a mohli si
libovolně vybrat z jeho
knihovny jakoukoliv knihu,
která se jim líbila.
Jaroslav nebude chybět
jen rodině, ale i nám krajanům, které svými přednáškami a znalostmi každoročně obohacoval v oborech málo známých, ale
velice zajímavých.
Odešel, jak si osud přál,
dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré
srdce.
Očima už se nepodívá,
teď klidným spánkem odpočívá,
ale v našich srdcích a
vzpomínkách
zůstává dále.
Zdeňka Menšíková

Na programu jsou mj. Paganini, Schubert, Janáček a další
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Z Klokanovy kapsy SUDOKU
Silvestrovský a novoroční kvíz
1) Co znamená jméno Silvestr?
a) stříbrný muž
b) muž, který miluje Sylvii
c) muž z lesa
2) Jak slaví Češi obvykle příchod Nového roku?
a) připíjejí si tequilou a skáčou přes stůl
b) připíjejí si šampaňským a dělají ohňostroje
c) jedí řízky a zpívají Ach synku, synku
3) Jaké jídlo je typické pro české silvestrovské oslavy?
a) krevety
b) ovar s křenem a hořčicí
c) bramboráky
4) Jak se říká Silvestru v Japonsku?
a) OMISOKA
b) OSIAK
c) KOSIMO
5) Jak lidé oslavují Silvestra v Brazílii?
a) chodí na pláže a zahrabávají se do písku
b) oblékají se do červené barvy
c) skáčou přes sedm mořských vln a věří, že jim to přinese
štěstí
6) Jaké jídlo bychom měli jíst na Nový rok k obědu, abychom měli v novém roce hodně peněz?
a) rizoto
b) čočku
c) kroupy
Ve veliké kuráži vypadnou na Silvestra po půlnoci z hospůdky
návštěvníci, měsíček svítí jako rybí oko a tak se začnou dohadovat. „Je stříbrný!” prohlásil první. „Ne, je zlatej!” odporuje
druhý. „Stříbrnej - jen se pořádně koukni.” „Koukni se ty zlatý!” Jede kolem cyklista na kole, a tak ho zastaví. „Pane,”
škytne ten první, „řekněte nám, je ten měsíček zlatý, nebo
stříbrný?” „Který?” kouká cyklista na oblohu. „Ten vpravo
nebo ten vlevo?”
O Silvestru v jednom hotelu: „Je mi líto, pane a paní, to víte,
máme obsazeno. Ale kdybyste si trochu pospíšili v našem
baru, tak chytnete ještě něco volného na záchytce.”
Silvestrovský večer, rodinná pohoda. Manžel sedí v trenkách
u televize, ale blíží se doba, kdy čekají návštěvu. Manželka:
„Už by ses měl obléct.” Manžel: „Naschvál se neobleču, aby
viděli, jak mě málo krmíš!” „Tak si sundej i ty trenky, ať vidí,
že nemám za co!”
Ve škole: „Děti, je zemská přitažlivost stále stejná?” „Ne, pane učiteli, na Silvestra je největší.”

7) V kolik hodin bude mít na Nový rok projev prezident ČR
Václav Klaus?
a) ve 12:00
b) ve 12:30
c) ve 13:00
8) Co znamená zkratka PF, kterou lidé píší na novoročenky?
a) pour féliciter (pro štěstí)
b) per famoso (pro slávu)
c) poor favour (pro laskavost)
9) Co je to novoroční předsevzetí?
a) úkol, který si člověk dá a chce ho v novém roce splnit
b) úkol, který člověk od někoho dostane, a musí ho v novém
roce plnit
c) pověra, že v novém roce se splní to, o čem se člověku zdá v
noci ze Silvestra na Nový rok
10) Na jaké datum připadá Nový rok podle juliánského kalendáře, který uznává pravoslavná církev?
a) na 1. ledna
b) na 6. ledna
c) na 14. ledna

Baví se dva policajti:
"Hele, víš, že jsem právě zjistil, že letos Silvestr vychází na pátek?"
"Proboha, jen aby to nebylo třináctýho!"

Řešení: 1) c, 2) b, 3) b, 4) a, 5) b, 6) b, 7) c, 8) a, 9) a, 10) c

Dva šestnáctiletí se baví po silvestrovské noci: „Dědeček měl
pravdu, když mi říkal, že do toho erotického klubu nemám
chodit, že tam jsou věci, které bych neměl vidět.” „Prosím tě,
a co jsi tam viděl?” „Dědečka.”
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA
Velvyslanectví ČR
Velvyslanec - Hynek KMONÍČEK
8 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telephone: (02) 6290 1386
Fax: (02) 6290 0006
Web: www.mzv.cz/canberra

Velvyslanectvo SR
Velvyslankyňa: Eva Ponomarenková
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

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

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

Konzulát ĆR
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

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.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2013
Příspěvky můžete platit na jakékoliv akci
nebo poslat šekem – poštovní poukázkou
na naši adresu:
Czech& Slovak Association
PO Box 604,
Mundaring WA 6073

Rodina
Jednotlivec
Penzisté - pár
Penzista jednotlivec
Student

$30,00
$25,00
$20,00
$15,00
$15,00

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2013
16. 2.
April
May

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

Výroční členská schůze
Táborák
Dětský den

Těšíme se na vaši účast!

Redakční informace: Uzávěrka každého čísla je k 10. dni v měsíci. Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané
do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.
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Prosinec
2012
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Malované čtení
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Klokánkovy aktivity

Vánoční stromeček
Zelenej se jedličko,
Narovnej se maličko
Líbíš se mi, vezmu si tě,
Budeš vonět v našem bytě.
Zelenej se jedličko.
Dám ti hvězdu na čelo,
Večer bude veselo.
Můžu ti to předem slíbit,
Bude se ti u nás líbit.
Dám ti hvězdu na čelo.

Hvězdička
Vánoční stromeček
Zavoněl v pokoji,
Maminka u stolu
Jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí,
Uvidím hvězdičku,
Co byla schovaná
V červeném jablíčku.
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Z Klokánokovy kapsy

Prosinec
Prosí prosí prosinec
sněhuláka o hrnec.
A krmítko o zobání
ptáčci mu vše vyzobali.
Děti mají nejraději,
když před čerty utíkají.
A těší se na Vánoce
a pak nashle - v novém
roce.

Sněhulákovy starosti
Sněhulák stál na políčku,
očkem šilhal po nebíčku.
Zda nesvítí sluníčko,
nerozhřeje mu bříško.
Ty máš štěstí, sněhuláčku,
na nebi je plno mráčků.
Sluníčko se neusměje,
tvoje bříško nerozhřeje.

Červená Žlutá Růžová Modrá Fialová
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