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Váženi členové České a Slovenské Asociace v WA,
Jak je zveřejněno v programu výroční členské schůze, bude se též hlasovat o změně ústavy asociace. Nejsou to změny nijak zásadní, hlavně se jedná o úplné zapracování
změn, které byly odhlasovány na členské schůzi v roce 2011. Po této změně zůstalo v
ústavě pár formálních nedostatků, které se snažíme napravit. Dále potřebujeme ústavu
v několika málo bodech osvěžit a přizpůsobit současné době a požadavkům.
Jednotlivé body budou na schůzi představeny a vysvětleny, nicméně se o navrhovaných
změnách již nebude na schůzi vést diskuze. Proto navrhované změny předem zveřejňujeme v úplném zněni.
Návrh změn je následující:
ÚPRAVA POČTU PŘÍTOMNÝCH NA SCHŮZÍCH:
SECTION 18.0
AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION
18.3 The quorum required for the meeting shall be a minimum of 30 members entitled
to vote;
Navrhovaná změna:
18.3 The quorum required for the meeting shall be a minimum of 20 members for
AGM and 30 members for SGM entitled to vote;
Vysvětleni:
V roce 2011 bylo odsouhlaseno, že minimální počet členů na členské schůzi, aby byla
schůze usnášeníschopná, se změní z 30 na 20, protože se dlouhodobě potýkáme s nízkou
účastí na schůzích a nebylo tak možné o ničem hlasovat. Tato změna nebyla zapracována do paragrafu 18.3, který stále požaduje přítomných 30 členů na schůzi na změnu ústavy. Proto se o změnách nemohlo hlasovat již na loňské členské schůzi, protože nebyl
přítomen dostatek členů.
AGM = ANNUAL GENERAL MEETING = běžná členská (výroční) schůze
SGM = SPECIAL GENERAL MEETING = výjimečná schůze svolaná za určitým účelem, většinou při řešeni nějakého závažného problému v asociaci.
6.2 THE SPECIAL GENERAL MEETING
(g) If any agenda typical for AGM is on the program, then rules from AGM fully apply;
Navrhovaná změna:
(g)
If any agenda typical for AGM is on the program, then rules from AGM fully
apply except the minimum quorum requirements;
Vysvětlení:
Formální změna kvůli zapracování různého minimálního počtu členů na AGM a SGM.
13.2 Election and Voting at General Meetings
(b) The minimum quorum required for any General Meeting shall be 20 members
VYMAZAT
Vysvětlení:
V jiných částech ústavy je definováno, kolik členů na jaké schůzi musí být, takže tento
odstavec je nepotřebný.
Section 19.0
DISSOLUTION
19.1 The Association shall not be dissolved except by consent of 75 % of the minimum quorum of 20 vote eligible members present at the General Meeting
called especially for this purpose;
Navrhovaná změna:
19.1 The Association shall not be dissolved except by consent of 75 % of the minimum quorum of 30 vote eligible members present at the Special General
Meeting called especially for this purpose;
Pokrč. Str.3
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Pokrč ze str. 2
Vysvětleni:
Formální úprava specifikace jaká schůze musí být svolána pro rozpuštění asociace a současné posílení stability asociace.
2. ÚPRAVY ODPOVÍDAJÍCÍ DNEŠNÍ DOBĚ:
SECTION 10.0
REGISTER OF MEMBERS
10.1 The Secretary shall, on behalf of the Association, keep and maintain a register of members in which shall be entered as minimum the following: The full name, postal or residential address, date and place of birth, family status,
family members, phone numbers, date of entry and category of Membership
Navrhovaná změna:
10.1 The Secretary shall, on behalf of the Association, keep and maintain a register of members in which shall be
entered as minimum the following: The full name, postal or residential address, date and place of birth, family
members, phone numbers, date of entry and category of Membership
Vysvětleni:
Informace o rodinném poměru členů není důležitá pro chod asociace.
10.3 The register shall be available for the inspection of the members [sub rule 11.1 f].
VYMAZAT
Vysvětlení:
Práva členů jsou stanovena v paragrafu 11, tento paragraf je nadbytečný.

SECTION 11.0
RIGHTS AND DUTIES OF MEMBERS
11.1 Members have a right to:
f) Access to the following records and documents of the Association (except Junior Members or Honorary Members)
f1) The Register of members and their postal or residential addresses;
f3) The names and addresses of the Committee members and persons who are authorised to use the
Common Seal of the Association;
f4) The names and addresses of any persons who are appointed to other functions within the Association
and/or to act as Trustees on behalf of the Association;
Navrhované změny:
f1) The Register of members
f3) The names of the Committee members
f4) The names and phone numbers of any persons who are appointed to other functions within the
within the Association and/or to act as Trustees of behalf of the Association
Vysvětlení:
Ochrana osobních informaci. Výbor plní funkci prostředníka a osobni údaje předá pouze po souhlasu osoby, které se to
týká.
Pozn: V případě odsouhlaseni změny paragrafu 17.0 o razítku a neodsouhlaseni změny odstavce 11.1 f3 – bude paragraf
f3 automaticky změněn na: f3) The names and addresses of the Committee members kvůli zachování formální správnosti.
SECTION 16.0
FINANCE AND ASSETS OF THE ASSOCIATION
16.5
All cheques, drafts, bills of exchange, promissory notes and other negotiable instruments shall be signed by two
of three nominated Executives: President, Vice President and Treasurer.
Navrhovaná změna:
16.5 All cheques, drafts, bills of exchange, promissory notes and other negotiable instruments shall be signed by
two Executives.
Vysvětlení:
je nepraktické mít pouze tři “nominované” osoby z vedení výboru, kteří mohou podepsat šek (např. ježdění přes celý Perth
pro podpis, absence některých)
SECTION 17.0
COMMON SEAL
CELOU SEKCI VYMAZAT
Vysvětleni:
Asociace sice vlastni jednoduché razítko, nicméně v dnešní elektronické době, a obzvláště v Austrálii, je používaní razítek
neobvyklé, vyjma státních institucí, a tak i asociační razítko je používané naprosto sporadicky (cca 4x do roka). Zmiňování
razítka v ústavě není tak opodstatněné.
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Prosíme členy, aby se dostavili v hojném počtu. Bude se hlasovat o několika drobných změnách klubové
ústavy, aby lépe odpovídala dnešním požadavkům a situaci v klubu. Pro hlasování je potřeba minimálně
30 clenu s hlasovacím právem. Minulý rok tato podmínka nebyla splněna a o změnách se hlasovat nemohlo. Navrhované změny naleznete na str. 2 a 3.

Soutěž pro děti: Český Honza na cestách
http://www.ceskyhonza.com/
O soutěži
Ocenění Českého Honzy je udělováno jednou ročně talentovaným a tvořivým českým dětem trvale žijícím v zahraničí a to
ve věku od 6 do 18 let. Soutěž je učena všem, kteří mají rádi tvořivé psaní, výtvarné projekty a nebo vynikají v dalších
oborech. Především bychom ale rádi podporovali a inspirovali české děti žijící v zahraničí, aby užívaly svůj mateřský jazyk češtinu- volně, tvořivě, přirozeně a s radostí a stejně tak dokázaly skrze svá výtvarná díla vyjádřit svůj vztah a lásku k Čechám. Zapojením se do soutěže je dětem také umožněno představit své talenty dalším českým dětem a široké veřejnosti.
Prostřednictvím soutěživého ducha tak Český Honza napomáhá k vytváření trvalého vztahu k České republice a češtině
jako takové. Fakt, že do projektu jsou zapojeny zahraniční a každý ročník i jedna česká škola, pomáhá dětem si zpětně
uvědomit, že nejsou samy, které se učí českému jazyku, což dodá předmětu samotnému jiný rozměr. Účast v soutěži není
podmíněna zápisem do české školy.
Ceny Českého Honzy jsou udělovány ve třech kategoriích:
Písemný projev na dané téma
Výtvarná soutěž na dané téma
Osobnost Českého Honzy
Podrobný popis jednotlivých kategorií naleznete
Jak Český Honza funguje?
Soutěž vzhledem k zapojení dětí z celého světa probíhá pouze na internetu. Na internetových stránkách si soutěžící vybere kategorii, přečte kritéria a začne pracovat na své práci. Poté jen práci nahraje pod svůj účet a ta bude automaticky odeslána k hodnocení.
Téma pro všechny kategorie: PRÁZDNINY V ČECHÁCH
Písemná a výtvarná soutěž
Český Honza je opět na cestách a velice by ho zajímalo, jaké byly Vaše nejhezčí prázdniny v Čechách. Pokud se do Čech
teprve chystáte, jistě by Honzu zajímalo jaké prázdniny byste si představovali... Fantazii se meze nekladou a my se již velice těšíme na Vaše kreativní povídky a krásné výtvarné projekty.
Osobnost Českého Honzy
Na světě je mnoho česky hovořících dětí, které dělají úžasné věci a jsou zapojeny do zajímavých projektů - např. pomáhají
potřebným, dosahují skvělých sportovních výsledků, skládají hudbu a skrze toto vše šíří dobré jméno České republiky. Znáte-li někoho, o kom by Český Honza měl vědět, stačí jen vyplnit nominaci, poskytnout dostatek informací a čekat, zda právě vámi nominovaný soutěžící vyhraje Osobnost Českého Honzy.
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Ing. Pavol Faix, slovenský honorární konzul v Perthu
1 ledna 2014 byl v Perthu zřízen slovenský honorární konzulát
pro Západní Austrálii.
Adresa konzulatu:
Unit 4, 193 Guildford Rd
Maylands WA 6051
Postova Adresa:
PO Box 265
Maylands WA 6931
Telefon: (08) 6365 4133
Úřední hodiny:
Každý pátek 9.00 - 12.00
Před návštěvou je důležité dohodnut si schůzku telefonicky.
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Ing. Pavol Faix a slovenský velvyslanec, Dr. Igor Bartho

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
e-mail:CzechSlovakWA@hotmail.com
Kurzy slovenského jazyka
pre deti a dospelé v Perthu
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.

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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Z Klokanovy kapsy SUDOKU
Karneval neboli Masopust neboli
fašanky
Zvyky v průběhu kalendářního roku se nesou v
rozdílném duchu. Masopust neboli fašank je
rozverný a nevázaný,
provoněný koblihami,
slaninou a pálenkou,
nutnou pro zahřátí při
celodenním obchůzce v
mrazivém vzduchu. Je
to čas zabíjaček a lidového veselí.
Masopust začíná 6.ledna svátkem Tří
králů a vrcholí o masopustním pondělí
a úterý čtyřicet dní před svátky velikonočními. Tehdy chodí obcemi nebo
městy fašankový průvod masek, který
končí masopustní zábavou. Posledním
dnem tohoto období je Škaredá neboli
Popeleční středa, začátek půstu. Masopustní dny tedy trvají až do doby, kdy
končí nadvláda zimy a jaro je za dveřmi.
Počátky masopustu a masopustních
obchůzek je třeba hledat v předkřesťanském kultu zimního slunovratu. Původně šlo o pohanské svátky - antické
slavnosti, tzv. saturnálie, což je jeden z
nejvýznamnějších a nejradostnějších
svátků římského náboženství slavený
na zimní slunovrat k poctě Saturnově.
Karneval tedy souvisí patrně s předkřesťanskými oslavami obnovy přírody
na začátku jara.
Jak se počítá datum Velikonoc, Škaredé středy a Masopustu?
V kalendáři se vyhledá, kdy je měsíc v
úplňku poprvé po prvním jarním dnu
(21. březen). Velikonoce potom ten rok
začínají v pátek po takto vypočteném
prvním jarním úplňku. Datum Popeleční středy se vypočte takto: od pondělka toho týdne, ve kterém jsou Velikonoce odečteme 40 dní a máme datum
Popeleční středy. Masopust potom
trvá ode dne po svátku Tří králů - tj.
6.ledna - až do úterý, které předchází
Popeleční středě.
Název Popeleční středa je od tzv.
"udílení popelce". Popelec je popel ze
starých ratolestí jehněd, posvěcený na
Květnou neděli předešlého roku.
Jak toto období přišlo ke svému pojmenování
Možností vzniku názvu je vícero…
Moravské pojmenování fašank vzniklo
zkomolením německého Fasching.
Slovo karneval pochází z románských
jazyků a vzniklo - dle jedné možnosti spojením slov carne (maso) a vale
(odejít), takže po spojení dostaneme
pěkný slovní útvar vystihující situaci,
kdy bylo snědeno maso z poraženého
prasete – masonení.
Jiné vysvětlení najdeme v latinském
"carrus navalis" což znamená Loď bláznů. Zdálo by se, že s karnevalem nemá
nic společného, ale to se jen zdá.

Na sklonku středověku byla společnost
k výkyvům nálad, které dnes nazýváme
neurózy, či k podivínství daleko tolerantnější. Jestliže podivín nikoho neohrožoval zločinnými úmysly či nějakou
heretickou myšlenkou, tak byl v podstatě ponechán na pokoji. Tam, kde
byla příležitost, divní lidé za svůj mobilní domov zvolili nějaká chátrající plavidla, kterými se plavili po velkých řekách severní Evropy. Občas zakotví u
lidských sídel, zásobí se tím, co jim bohulibí občané poskytnou, nalodí na
palubu jiné "blázny" - tj. vyděděnce,
pomatence a další "zvláštní" jedince - a
pokračují v cestě odnikud nikam. A tak
se posádkám nic nezakazovalo ani nepřikazovalo.
Tlupy vyděděnců z lodi bláznů obcházejících stavení si lze docela dobře
představit jako předchůdce průvodu
maškar v pozdějších dobách při masopustu…
Lze se domnívat, že tradice fašanků a
masopustu vznikla právě na německém území někdy kolem roku 1133. V
Německu (je myšleno dřívější BRD) je
totiž tato tradice dodnes velmi silně
zakořeněna a průvod masek je jednou
z největších událostí roku.
Nejstarší zmínka o masopustu slaveném v Čechách pochází z druhé poloviny třináctého století. Ač nemá příliš
společného s liturgií, je plně podřízen
církevnímu kalendáři. Kvůli nepravidelnému datu velikonočních svátků může
připadnout na období od 1.února až do
7.března. Dříve se slavíval v pondělí a v
úterý před Popeleční středou.
Ve 20.století v důsledku vymezení pracovních dnů se masopustní obchůzky
přesunuly na nejbližší předcházející
sobotu a neděli. Fašank byl ukončením
zimních zábav a také dokončováním
prací hospodářského roku, jakož i přípravou na rok nový.
Typickou fašankovou obchůzkou je
v Česku průvod masek. Chodí se od
domu k domu, účastníci reje jsou hoštěni jídlem, pitím a obdarováváni penězi.
V Německu je to naopak. Průvod, někdy i několikahodinový, se pomalu sune po určené trase středem města.
Tvoří jej především alegorické vozy
s tematickým zaměřením, a to především na současnou politickou a kulturní scénu doma i ve světě. Maskované a
krojované osádky vozů rozhazují cestou mezi diváky bonbony, hračky a
konfety, ale především rozdávají horké
svařené víno v kelímkách.￼
V
původu
jdou
orchestry
s mažoretkami, různá spolková uskupení s vlajkami a znaky, šašci se shazují
z trakařů, prostě při výběru masky a
tématu se meze nekladou! Zúčastnit se
průvodu je prestižní záležitost pro každého a proto masky i alegorické vozy
jsou přehlídkou vynalézavosti a šikovnosti, zdrojem smíchu a veselí pro diváky. Průvod trvá povětšinou celé do9

poledne, pak je krátký čas na oddech a
večer zábava pokračuje a vrcholí volbou fašinkového prince a princezny.
Fašanky u nás
Rej maškar a obřadní obchůzky byly
původně vyhrazeny je pro svobodnou
mužskou mládež a mladé ženaté muže,
později se účastnili i další. To, co vykoledovali, nakonec zpeněžili a utratili u
taneční zábavy.
Každá maska mívala dříve svůj význam
a funkci - to však během doby zcela
ztrácelo smysl. Nejznámější fašankovou maskou byla maska medvěda,
jemuž se přisuzovaly magické vlastnosti a to především plodnost, která mohla být přenesena na ženy i celé hospodářství. Při každé zastávce si s ním tedy
hospodyně a děvčata musela zatancovat, odepřít mu tanec bylo nemyslitelné. Medvěda na provaze vodila jiná
maska – medvědář či žid. Další nezbytnou postavou byl biřic, který průvod
vedl. Ženy se maskovaly za muže a
muži za ženy – ti hlavně za nevěsty nebo za matky s dítětem. Masky představovaly zástupce různých profesí a někdy i konkrétní osoby. Masopustní
maska byla často prostředkem výsměchu a kritiky některých lidských vlastností a neřestí. Většinou novějšího původu jsou naopak zvířecí masky, mezi
nimiž nechyběl ani velbloud, slon či
opice. Běžné byly i pohádkové postavy,
masky démonické - smrt a anděl – ty
patří k nejstarším typům masek. Jen
málo fašanků se odehrává v krojích,
karneval je především rej komických masek a převleků.
Pranostiky radí
Na konci masopustu o "bláznivých
dnech" (poslední 3 dny) se nemá nikdo
ženit, jinak prý budou bláznit oba manželé,
Závěr zimy tedy prožívali naši předkové
často ve znamení zábav a bujarého
veselí, neboť byla pověra, která říkala:
Kdo v masopustě moc dělá, v létě to
odleží.
A tak se pouze dokončovaly drobné
práce z předešlého roku (draní peří,
spřádání lnu, mlácení obilí), a všichni
se už připravovali na blížící se jaro.
Očekávání Velikonoc
Masopust skončil a život se opět vrátil
do klidných kolejí, jen v první postní
den - ve Škaredou středu - se například
na Vsetínsku po mši všichni ještě sešli v
hospodě, kde si dali kořalku a pučálku
(ve vodě máčený, vařený a posléze
upražený hrách). Tančit ani zpívat se již
nesmělo, neboť během půstu byla země samodruhá, odpočívala a stejně
jako její hospodář se chystala na nový
hospodářský rok, novou úrodu. Začínaly týdny předvelikonočního odříkání…

Kurzy českého jazyka pro dospělé

Radio Czech & Friends 95.3 FM
každé pondělí 16:30-17:30
kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové adrese

www.radiovysilaperth.com

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

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: Začátečníci, 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).

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

Česká škola Perth

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

pro děti od tří let

Česká

Kde:Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands

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

Kdy: školní soboty od 9:30 do 12:00

Čechoaustralan www.cechoaustralan.com

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém jazyce.

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

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

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

a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith (08) 9245 8137

Knihovna a Senior klub
Otevřeno každý první čtvrtek v měsíci
The Rise – 1. patro – Community Office č. 8
28 Eighth Avenue, Maylands

Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com

Knihy, časopisy, stolní hry; zdarma káva a čaj

pro rodiče s dětmi od 0 do 5 let

Česká playgroup
Kde:

Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta

Slovenské evanjelické bohoslužby
Sa budú konať 23. februára a 23. marca
o 16:00 hodine v St Johns´Lutheran Church na
16 Aberdeen Street Northbridge.
Všetci sú srdečne vítaní.
O bližšie informácie sa obráťte na
Rev Milo Velebír—Ph 0413 650 429
Milo.velebir@gmail.com

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
Kadeřnické služby a líčení přímo u vás doma
Levné stříhání, barvení a úprava vlasů,
líčení pro slavnostní příležitosti,
je možné sjednat po dohodě u Alžběty Baladové
na tel. 0412 220 771
anebo e-mailem na lizbaladova@yahoo.com

Sv. Omša
Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omšu a posedenie
v hale pri kostole.

9. Február 11.30
9. Marec 11.30
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: 0401 511 302
calidusps@gmail.com

Karrakatta Community House v areálu Irwin Army

“Rainbow”




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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KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

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

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

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

Honorárny konzulát Sk
Honorarny Konzul: Pavol Faix
Úradné hodiny:
Unit 4, 193 Guildford Rd
Maylands WA 6051
Každý piatok 9.00 - 12.00
Poštová Adresa:
Pred návštevou je dôležité
dohodnúť si stretnutie tePO Box 265
lefonicky.
Maylands WA 6931
Telefon: (08) 6365 4133

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

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.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2014
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

$35,00
$25,00
$20,00
$15,00
$15,00

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2014
22. 2. 2014

Členská schůze

15. 3. 2014

Karnevalový taneční večer

Bližší informace o plánovaných akcích se
dovíte z dalších čísel KLOKANA.
Těšíme se na vaši účast!

Internetová stránka asociace: www.CzechSlovakWA.org ; Poštovní adresa: Czech &
Slovak Association, PO Box 604, Mundaring, WA 6073;
E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com
Redakční informace: Uzávěrka každého čísla je k 5. dni v měsíci. Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do
Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.
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