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Tajemnice: 

Iva Nováková         0404 735 462  
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Vlasta Thomas            9377 6470 

Jiří Voyt                9401 3817 

Gábina Baladová   0422 582 197  
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Bohumil Růžička   0415 949 325 
Radek Václavík      0420 351 027 
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 E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com 
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Lucie Vrbská 
Mobil:                    0401 876 357 
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SPLATNOST ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA KALENDÁŘNÍ ROK 2013 JE K 31. 3. 2013 
VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ A MOŽNÝCH ZPŮSOBŮ PLATBY JSOU UVEDENY NA STR. 11 

 

Pokud jste již zaplatili, ale zapomněli jste uvést vaše jméno prosíme, co nejdříve 
se nám ozvěte. Máme dvě platby z března 2013 ve výši 35 a 20 dolarů a nevíme 
od koho jsou! 

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  

Milí krajané,  

„Když byl pašík malé sele, neměl v světě 
nepřítele. 

Ze dvora mu snesli všecko, chovali ho jako 
děcko.“                                                                           

                                                                          
Tak zněla dětská říkanka mého mládí v Čes-
ku. Jenže náš pašík vyrostl a lidé ho 20. 7. 
2013 v asijském klubu snědli. Nejen jedno-
ho, ale  dokonce dva! Za hojné účasti kraja-
nů i místních hostů se vepřové dobroty za-
pily dvěma sudy piva z „našeho” Last Drop 
pivovaru, a i láhve s výběrovým českým 
zlatým mokem zmizely do poslední kapky. 
Zabijačkové večere byly vyprodány a po-
slední opozdilé zakázky se, bohužel, museli 
již odřeknout kvůli kapacitě sálu. V kuchyni 
pod vedením Bohouše bylo jako ve včelím 
úle, ale téměř nový sporák se rozhodl ne-
spolupracovat! Trouba nešla zapnout, a 
když se zaplula, tak neustále zhášela. Naš-
těstí kuchyňský tým rychle zaimprovizoval, 
a přestože to poněkud zpomalilo výdej ve-
čeří, jejich kvalita snad nijak neutrpěla.  

Také se znova velmi omlouváme těm pár 
krajanům, na které nečekaly objednané 
masové balíčky.  Nevím, jak se to stalo, 
možná tím, že jich bylo mnohem více, než 
minulý rok a náš systém to nezvládl? Příště 
se, doufám, polepšíme. Snad dětská říkanka 
na začátku nikoho neodradí od masného 
hodovaní, a z nikoho se nestane vegetari-
án…… 

Vepřové hody jsou pro nás nesmírně nároč-
né organizačně, vyžaduji hodně úsilí a spo-
lupráce mnoha lidí. Letos byly navíc spoje-
né s výstavou, která oslavovala 60 let od 
založení prvního československého krajan-
ského spolku zde v Perthu – „Češi a Slováci 

v Západní Austrálii 1953 – 2013“.  Není 
možné vyjmenovat všechny pomocníky, ale 
jménem výboru děkujeme každému, kdo se 
na akci podílel a pomohl jakýmkoliv způso-
bem, i tím sebemenším. A za sebe děkuji 
všem členům výboru, kteří akci připravovali 
a zdárně vedli. A největší dík patří vám 
všem, kteří jste na hody i výstavu přišli a 
tím podpořili náš klub. 

Příští naší akcí je přednáška Carly Thomaso-
ve: „Simple Steps to Health & Happiness“. 
Koná se 15. 8. od 18 hodin v naší knihovně 
v Maylands. A potom budeme mít přes čtyři 
týdny na využití jejích rad jak se 
stát šťastnými a zdravími, než roztočíme 
celý sál na Svatováclavském plese, kterým 
pokračujeme v oslavách 60. výročí od zalo-
žení našeho spolku. Ples bude opět v Asij-
ském klubu na Stirling Street. Pozvánku na 
něj najdete v tomto čísle. Neotálejte 
s objednáním lístků, ať nejste zklamaní, že 
na vás nezbylo místo! 

Těším se na viděnou na některé naší další 
akci, 

 
Jaroslav Kabelka 
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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  

Vážení přátelé, 

 

srdečně vás zvu na přednáš-
ku mojí dcery Carly, která se 
bude konat 15. srpna 
(všechny informace na přilo-
žené pozvánce). Její vášeň 
pro správnou výživu a celko-
vý životni styl inspiroval neje-
nom  celou její rodinu, ale 
mnoho dalších lidí, kteří měli 
možnost si ji poslechnout. 
Vzhledem k tomu, že Carlina 
znalost českého jazyka je spí-
še " poslechová " přednáš-
ka  bude v angličtině. 

Těšíme se obě na vaší účast. 

Vlasta Thomas 
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Vstupenky na koncert Petera Nagyho se prodávají na klubových akcích            

a u Olgy Goerke - mob. 0413 912 586. 

Cena: $35 / osobu v předprodeji i na místě 

K 60. výročí klub vydává publikaci plnou zajímavých momentů z historie exilu a emigrace 
do Západní Austrálie, profily krajanů, historie sdružení, katalog obsahující přes 50 zajíma-
vých osob a mnoho  zajímavých článků. Publikaci je možno objednat či zakoupit na klubo-
vých akcích v plnobarevné      tištěné verzi anebo na CD, které obsahuje také bonusové 
články a fotografie z výstavy. 

 

Titul: VELKÁ malá Západní Austrálie, 1953 – 2013 Češi a Slováci v Západní Austrálii 

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 
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Čeští občané nabytím cizího státního občanství po 1. lednu 2014 neztratí státní ob-
čanství ČR. 

 

V návaznosti na publikaci nového zákona o státním občanství ve Sbírce zákonů, zveřejňujeme základní informaci Minister-
stva vnitra ohledně hlavních změn, které v oblasti státoobčanské agendy nový zákon, účinný od 1. ledna 2014, přináší. 

Zásadní změnu představuje ustanovení, na jehož základě čeští občané, kteří budou mít zájem o nabytí cizího státního     
občanství na základě žádosti, neztratí po 1. lednu 2014 státní občanství ČR. Dotazy k dané problematice nad rámec         
zveřejněné informace doporučujeme tazatelům adresovat Oddělení státního občanství a matrik odboru  všeobecné sprá-
vy Ministerstva vnitra, jež je gestorem státoobčanské agendy.  

Kontaktní informace: 
 Ministerstvo vnitra ČR 
Oddělení státního občanství a matrik odboru všeobecné správy 
Náměstí Hrdinů 3, 
140 21 Praha 4, 
telefon: +420 974 817 438 
e-mail: obcanmat@mvcr.cz                                                                                                   http://www.mzv.cz/sydney/cz/index.html  

Výzva všem členům katolické víry 
 

Kdybych se snažila zjistit, kolik je mezi námi pokřtěných katolíku, jistě by nás bylo o hodně víc, než ta hrstka věrných, kteří 
se těší na měsíční mši v rodném jazyce. Otec Pavol vás všechny v každém Klokanovi srdečně  zve na mši  a na posezení      
a popovídaní potom u hrníčku kávy či čaje v přilehlé farní hale. Jestlipak víte, že byl přeložený na faru v Northam                 
a že po nedělní  ranní mši tam skočí do auta a jede přes hodinu do Perthu, aby v 11.30 byl v polském kostele v Maylands. 
A pak kostel zeje prázdnotou, jen  přední lavice jsou tak nepravidelně zaplněné námi.  

 

Zamyslete se trochu nad obětavostí otce Pavla a přijďte si jednou za měsíc očistit duši  a pomodlit se za vaše zemřelé ro-
dinné členy. Mše je pro nás, Čechy a Slováky.  

Vlasta Thomas 

Recepty: Domácí kynuté ovocné knedlíky  
Co budete potřebovat: 
 350 g hrubé mouky 
 20 g (½ kostky) kvasnic 
 cca 250 ml vlažného mléka (zkuste prstem) 
 2 lžičky mletého cukru 
 2 lžíce roztopeného másla 
 2 žloutky 
 2 špetky soli 
 cca půl kila ovoce (jahody, meruňky, švestky) 
  
Na posypání: 
 cca 200 g tvarohu na strouhání 
 cukr dle libosti 
 necelou polovinu kostky roztopeného másla (na polití) 
 

Smíchejte kvasnice s cukrem. Přidejte polovinu mléka a hrst 
nebo dvě mouky. Lehce promíchněte a dejte kynout na tep-
lé místo – plotýnka na minimum, vyhřátý parapet, pod peři-
nu apod.. Mělo by to trvat asi 20 min.  

 

Do mísy si nasypejte mouku smíchanou s dvěma špetkami 
soli, udělejte uprostřed dolíček, do kterého vylijete nakynu-
té kvasnice a žloutky rozmíchané s trochou mléka. Míchejte 
a postupně dolévejte mléko a nakonec máslo. Dejte pozor, 
ať těsto nemáte moc řídké! Když je husté, zřeďte mlékem. 
Pečlivě promiste, až se těsto nelepí na vařečku a je vláčné. 
Přikryjte a nechte kynout na teplém místě, až je plná mísa, 

cca dvojnásobné množství (asi 40 min.). Pak znovu prohněť-
te a nechte kynout, tentokrát jen 10 minut (není nutné, ale 
těsto je pak nadýchanější)  

 Výsledné těsto by mělo být hladké, na povrchu nelepivé. 
Udělejte z něj kuličky (asi 3 cm), které rukou rozplácnete/
roztáhnete na placičku. Do té zabalíme ovoce (pokud je vět-
ší, rozkrojte na menší části, ať se snadněji zabaluje, nebo 
udělejte placičky větší). Zabalené ovoce nechte ještě asi 15 
minut odpočívat, ještě nabudou. 

V hodně velkém hrnci nechte vařit vodu s lžící soli a lžící 
oleje. Dejte knedlíky vařit na 4 - 5 minut, v polovině promí-
chejte. Protože jich bude moc, postupujte po dávkách. Než 
„kule“ vytáhnete, zkuste jednu otevřít vidličkami, abyste 
zjistili, zda se nelepí. Vytahujeme nejlépe sítkem a okamžitě 
po vytažení všechny knedlíky propíchněte vidličkou, ať vyjde 
pára (ale ne až na spodek). Jinak se vám srazí. 

Podávejte posypané tvarohem smíchaným s cukrem a polité 
máslem. 

Tip: Místo tvarohu můžete samozřejmě použít i mletý mák, 
ořechy, kakao, strouhanou tatranku atd.  

Pokud nemáte čerstvé ovoce, použijte zmražené, i když vý-
sledek nebude 
tak chutný. V zi-
mě lze použít 
jako náplň i povi-
dla.  

Vynechejte při 
vaření pokličku, 
snížíte tím riziko, 
že se vám knedlí-
ky srazí.   

mailto:obcanmat@mvcr.cz
http://www.mzv.cz/sydney/cz/index.html
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V roce 1953, nedlouho po svém příjezdu do Západní Austrá-
lie, exulant a velký patriot Josef Kučík zakládá spolek pro 
československé krajany nazvaný „Sdružení lidí dobré vůle 
v Západní Austrálii“.  

20. 6. 1953 se koná jeho první schůze. Kučík chce udržet 
kontakt a kulturu mezi krajany a věří v uchování českého 
jazyka jako klíčového spojení pro krajany a jejich dětí 
s rodnou vlastí. 

Od té doby se mnohé změnilo. Na postech prezidentů sdru-
žení se vyměnilo mnoho jmen, s dobou se měnil i smysl 
existence klubu, stejně tak, jako jeho členská základna          
a vůbec jeho postavení mezi českou a slovenskou komuni-
tou. Vyvíjel se i název klubu, v roce 1969 se klub přejmeno-
val na „Sdružení Čechoslováků v Západní Austrálii“ a v roce 
1973 se oficiálně ustanovil na současnou Českou a sloven-
skou asociaci v Západní Austrálii.  

 Před několika lety začala proudit do Perthu nová vlna čes-
kých a slovenských emigrantů, studentů i profesionálů. 
Mnozí z nich sem přichází ve smíšených rodinách. Tento 
trend se odrazil i na činnosti klubu – členská základna se 
rozrůstá, omlazuje, klub má mnoho příznivců - a nejenom 
česky a slovensky mluvících. A všechny spojuje hlavně tou-
ha po setkání s krajany, navázání nových přátelství i poděle-
ní se o své zkušenosti se životem v daleké Austrálii.               
A v neposlední řadě také udržování některých z krásných 
tradic. 

Po historii klubu, exilu i emigraci Čechů a Slováků do Západ-
ní Austrálie, jsme pátrali v knižních archivech, starých tisko-
vinách i samotných časopisech, které klub během existence 
vydával. Oslovili jsme nejstarší pamětníky i jejich potomky,   
i kohokoliv jiného, kdo byl ochotný se o své zkušenosti po-
dělit. Po mnoho měsíců se skládali střípky šedesátileté exis-
tence dohromady.    

“60. výročí je skutečně mimořádný mezník a my v Perthu 
jsme šťastní, že náš klub prosperuje a těší se tak velkému 
zájmu krajanů. Již v loňském roce jsme se tedy rozhodli 60 
let sdružení oslavit a pro rok 2013 jsme připravili hned ně-
kolik mimořádných akcí.”, říká současný prezident asociace 
Jaroslav Kabelka. 

A jedna z těchto mimořád-
ných akcí se konala o ví-
kendu 20. – 21. 7. 2013. 
Klub uspořádal výstavu 
“Češi a Slováci v Západní 
Austrálii 1953 – 2013”, na 
kterou získal i příspěvky ze 
státních zdrojů České a 
Slovenské republiky. So-
botní vernisáž, zahájenou v 
krásných valašských kro-
jích, navštívilo neočekáva-
ně velké množství návštěv-
níků – tolik, že se do vý-
stavní místnosti ani neve-
šli! Existenci sdružení si 
přišli připomenout i lidé, 

kteří do klubu již roky nechodí, mnohé rodiny i lidé, kteří  
do Perthu přijeli jen dočasně studovat či se uplatnit profesi-
onálně.  

Návštěvníci výstavy se mohli dozvědět něco o historii sdru-
žení, seznámit se s profily nejvýznamnějších krajanů a hlav-
ně poznat, jak se v Perthu uplatňují a tvoří mnozí krajané    
v současnosti. Hned u dveří návštěvníky vítali nádherné 
bannery, které reprezentovaly naše krásné země. V sále 
samotném se pak vystavovalo i představovalo umění – mal-
by, sochy, fotografie i hudba, řemeslo, včetně broušení skla, 
sportovní úspěchy, vědecké úspěchy i vynálezy. Dětské prá-
ce a fotografie prezentovaly Českou školu pro děti, která 
byla založena v roce 2009 právě díky nové vlně emigrujících, 
často bilingvních, rodin. A představily se i firmy a služby, 
které krajané v Perthu provozují - některé jejich služby         
a produkty si mohli hosté výstavy vyzkoušet přímo na mís-
tě!  I bohatý raut nabízel chutné výrobky krajanů.   

Tyto dva výstavní dny byly vyvrcholením několikaměsíčních 
příprav. Ne vše se vydařilo tak, jak mělo, přesto to byla vý-
stava velmi úspěšná a naplnila hlavní myšlenku, a to připo-
menutí historie a vývoje klubu a představení minulé a sou-
časné přítomnosti Čechů a Slováků v Západní Austrálii.     
Velká návštěvnost ukázala, že existence sdružení má pro 
krajany význam a tím pádem i budoucnost. Děkujeme, že 
jste přišli a tak podpořili to, co pan Kučík v roce 1953        
odstartoval. ¨ 

Mnohokrát děkujeme vystavovatelům i všem ostatním, kte-
ří s organizací výstavy pomohli.  

Olga Goerke a Jitka Smith 

 

VÝSTAVA U PŘÍLEŽITOSTI 60. VÝROČÍ  

OD VZNIKU PRVNÍHO ČESKOSLOVENSKÉHO KRAJANSKÉHO SPOLKU V PERTHU 
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UMĚNÍ, DESIGN, ARCHITEKTURA: 
Alžběta Baladová – umělecká maskérka a kadeřnice 
Tomáš Chvojka – fotografie 
Jana Maštalířová – obrazy 
Viktor Maštalíř – fotografie 
Karel Medlík – obrazy 
Marie Lochman – sošky z hlíny 
Jiří Lochman – fotografie 
Petr Pacák - architektura 
Alexandra Shand – obrazy a keramické sošky 
Senta Shand – obrazy 
Martina Tlamsová – architektura a interiérový design  
Jana Vodešil-Baruffi – obrazy 
Jiří Zachar – broušené sklo 
 
SPORT: 
Andrea Lack – Testarossa Health & Fitness 
Stephen Lack – Ideal Cycles 
Daniela O`Mara – profesionální závodnice ve fitness 
 

 
SLUŽBY, PROFESE, ŘEMESLA A OSTATNÍ: 
Denisa Abdouni – prodej sladkostí z ČR a SR 
Gabriela Baladová – geologický průzkum v WA 
Prague Bakery – pekárna a cukrárna 
Jan Bruckner – pivovar Last Drop Brewery 
Markéta Cásková - kosmetika 
Zdeněk Cihelka - honorární konzul  
Zdeněk a Ivana Drškovi – nábytek/auto/marine čalounictví 
Lenka Durcová – Lipoderm Clinic WA 
Olga Goerke – vzdělávací agentura COM-IN Study Abroad 
Helena Hentz – Dreambirth-childbirth educator, doula, baby 
massage instructor 
Eva Hourová – zdravotní a relaxační masáže 
Eva Maláčová – veřejné zdraví 
Karel Medlík – Brass & Woodwind Instruments Services 
Mirko Říha – vynálezy 
Jitka Smith - Česká škola Perth 
Hana Stibora – Max dog grooming 
Radek Václavík – AU WEB Host – IT 
 

Přehled vystavovatelů: 

 Jana Voděsil - Baruffi                                              Alexandra Shand                                                      Alžběta Baladová 

Markéta Cásková                                                                                               Jiří Lochman 
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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  

 

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 partne-
rov. 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 slo-
venčiny (evidencia žiakov, komunikácia medzi žiakmi a uči-
teľmi, apod.), prosíme, ozvite sa tiež! Ďakujeme. 

Generation Toys 
    Books 

    Pillows 
    Plush Toys 

    Wooden Toys 
    Dinnersets 

    T-Shirts 
    Puzzles 
 

Visit: www.generationtoys.com.au 

http://www.podoli-apartment.cz/
http://www.holiday-rentals.co.uk/p95718
mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
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SUDOKU 

Z Klokanovy kapsy 

Řešení z minulého čísla 

Obtížnost: těžká 

Přítelkyně se ptá přítele: 
"Karle, proč máš tak velké 
oči?" 
Přítel: "Protože, když jsem byl 
malý, tak jsem hodně ale hod-
ně plakal!" 
Přítelkyně: "Škoda, že jsi raději 
víc nečůral!"  

Proč se hurikánům dávají 
ženská jména? Když přichá-
zejí tak jsou vlhké a divoké a 
když odcházejí tak s sebou 
berou dům, auto...  

Nejnovější sociologické 
průzkumy potvrdily, že ne-
joblíbenější fantazií ženy, 
jsou dva muži najednou. 
Jeden vaří a druhý uklízí...  

Bylo, nebylo, jednou se zeptalo děvče chlapce: 
"Chceš si mě vzít za ženu?" 

Chlapec odpověděl: "Ne..." 

A děvče žilo šťastně na věky věků a chodilo 
nakupovat, tancovat, cestovalo, mělo kopu 
přátel, pilo martini a vždy mělo čistý dům a 
nikdy nemuselo vařit... 

Konec 

Žena říká muži: "Odběhnu 
si na pět minut k sousedce, 
nezapomeň každou půlho-
dinu promíchat polévku."  

Archeolog se hrabe v písku na poušti, když 
náhle narazí na láhev. Přetře ji a z láhve vy-
stoupí džin. "Vysvobodil jsi mě, splním Ti přá-
ní. Čehož si žádáš?", ptá se archeologa. 

Archeolog se zamyslí, vzpomene si na Anglii, 
svou rodnou zemi. "Víš, džine, chtěl bych dál-
nici. Z pevniny na anglický kontinent. Čtyř-
proudovou. Nad mořem." 

Džin na to: "Ses zbláznil? Vem si ty podmořské 
proudy, tu délku, přílivy, odlivy, tání ledovců... 
Ne, to nepůjde. To je moc náročný. Vymysli si 
něco jiného." 

Archeolog se zamyslí. Po chvíli přemýšlení 
zvolá: "Chtěl bych rozumět ženám!" 

Džin se zarazí a pak se archeologa zeptá: 
"Kolika proudová jsi říkal, že má být ta dálni-
ce?" 

Jak vypadá dokonalý 

milenec? 

Miluje se s vámi do 

dvou hodin do rána a 

potom se změní v 

čokoládu.  

Povídají si dvě kamarádky: 

"Co jsi vybrala manželovi k 

narozeninám?" 

"Vkladní knížku."  

Jaký je rozdíl mezi 

ženou a slivovicí? 

Žádný. Čím je star-

ší, tím je větší opi-

ce!  
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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 11:45 

      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   

Média 

Slovenská 

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

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

Česká 

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

Čechoaustralan www.cechoaustralan.com 

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

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

“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  

!!!!!Pozor změna vysílacího času!!!!! 

Radio SBS  96.9 FM   

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. October 11.30 
       10. November 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 konajú vždy v 4. nedeľu v mesiaci o 16:00 hodine v 
St. John´s Lutheran Church na 16 Aberdeen St Northbridge. 

  
Po bohoslužbách máme posedenie v hale. 

Všetci ste srdečne vítaní. 
 

O bližšie informácie alebo s akýmikoľvek žiadosťami sa obráťte na 
Rev Milo Velebír   Mob 0413 650 429  alebo 9246 2167 

Email: 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  
Probíhají každé úterý podvečer a sobotu dopoledne ve třech jazy-
kových úrovních: Začátečníci – zahájení vždy v 1. termu nového 
roku, mírně pokročilí a pokročilí – lze se připojit kdykoli, nutná 
konzultace předem. 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, Ma-

ylands 
18:00 - 19:00 začátečníci, 19:00 - 20:00 mírně pokročilí, 20:00 - 

21:00 pokročilí 
Sobotní výuka: 

Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands 
9:45 – 11:45 mírně pokročilí a pokročilí, 11:45 – 12:45 začátečníci 

 
Bližší informace u ballashley@hotmail.com (AJ)  

anebo gabbieperth@gmail.com (ČJ, AJ). 

Kadeřnické služby a líčení přímo u vás doma 
 

Levné stříhání, barvení a úprava vlasů,  
líčení pro slavnostní příležitosti i na Halloween  

je možné sjednat po dohodě u Alžběty Baladové  
na tel. 0412 220 771  

anebo e-mailem na lizbaladova@yahoo.com 

mailto:tippet@westnet.net.au
http://www.noviny.20m.com/
http://www.radiovysilaperth.com/
mailto:calidusps@gmail.com
mailto:milo.velebir@gmail.com
mailto:ballashley@hotmail.com
mailto:gabbieperth@gmail.com
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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. 

ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY  NA  ROK  2013                                                   
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 
PO Box 604,                                            Student   $15,00  
Mundaring WA 6073 

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK   2013   

         
       15. 8. 2013        Přednáška 
       28. 9. 2013        Svatováclavský ples 
       October 2013  Kempování 
        
           

 

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   -   
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 

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 

 

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. 

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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