ISSUE August 2013

Obsah čísla
strana 2:
 Úvodní slovo
strana 3:
 Pozvánka
strana 4:
 Pozvánka
strana 5:
 Informace
strana 6:
 Sv. Václav
strana 7:
Sv. Václav pokrč.
strana 8:
 Inzerce
strana 9:
 Z Klokanovy kapsy
strana 10:
 Služby pro cz-slov
komunitu
strana 11:
 Kontakty na zastupitelské úřady ČR a SR
 Informace pro členy

Z VÝBOROVÉ KUCHYNĚ ANEB U NÁS NA SCHŮZI
Aby český a slovenský klub “žil”, vzkvétal,
přinášel Vám oblíbené akce a zasílal pravidelně číslo Klokana, schází se každý měsíc
členové výboru na pravidelných schůzích.
Na schůzích plánují a připravují akce,
projednávají aktuální témata, která
mohou ovlivnit chod klubu a také se zabývají dotazy z řad členů klubu a krajanů.
Rádi bychom Vás pravidelně informovali
o nejžhavějších novinkách, které byly probrány na schůzi a tím Vám dali prostor pro
Vaše náměty, ale také zpětnou vazbu
ohledně veškerého dění v klubu. Vaše návrhy, dotazy nebo reakce prosím zasílejte
na email: czechslovakwa@hotmail.com
Na poslední výborové schůzi, konající se
ve čtvrtek 29. 8. 2013, byl nejvíce probíraným tématem samozřejmě dlouho očekávaný Svatováclavský ples. V sobotu 28. 9.
2013 od 18:30 se můžeme těšit na bohatou tombolu, kapelu Luna, která to roztočí
k tanci i poslechu a v neposlední řadě na
vepřo-knedlo-zelo a vegetariánskou variantu večeře, které nám připraví mistr kuchař Bohouš a jeho osvědčená kuchyňská
rota. Lístky ubývají, kdo zaváhá – neplesá,
protože kapacita sálu je omezená.
Rezervace
vstupenek
u
Radka
tel: 0420 351 027 nebo e-mailem:
CzechSlovakWA@hotmail.com

Příloha: Klokánek

Tel. kontakty na výbor
Předseda:
Jaroslav Kabelka
9399 3744
Místopředseda:
Jitka Smith
0406 026 840
Jana Franger
9389 7029
Tajemnice:
Iva Nováková
Pokladník:
Lukáš Kořínek

0404 735 462
0431 115 207

Ostatní členové výboru:
Vlasta Thomas
9377 6470
Jiří Voyt
9401 3817
Gábina Baladová 0422 582 197
Jiří Koval
0424 167 260
Bohumil Růžička 0415 949 325
Radek Václavík 0420 351 027
Členka výboru a redaktorka:
Lucie Vrbská
Mobil:
0401 876 357
LucieVKlokan@gmail.com

Jako každou schůzi, i tu minulou, jsme
probírali nové vydání Klokana, které bychom rádi stihli v první polovině září.
Jitka Smith nás informovala o podrobnostech ohledně výběrového řízení na učitele

pro české školy v Austrálii, které probíhá
v Praze. Do Perthu učitel přijede
v polovině července 2014 a stráví u nás
půl roku. Bude nám pomáhat s výukou
českého jazyka a klubovými aktivitami
obecně. Diskutovali jsme možnosti ubytování a návrhu na výši nájmu. Pokud byste
Vy sami věděli o levném ubytování či
mohli sami s ubytováním učitele/učitelky
pomoci, rádi o tom uslyšíme.
Pravděpodobně nás v Perthu navštíví
zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV
ČR pan Stanislav Kázecký a tak budeme
mít jedinečnou příležitost s ním přímo
prodiskutovat témata, která nás zajímají a
kde by česká vláda mohla být nápomocna.
Pokud už nějakou otázku máte nebo vás
v budoucnu napadne, určitě nás neváhejte kontaktovat!!!
Potvrdili jsme také termíny připravovaných akcí a začínáme zařizovat:

Kempování - víkend: 25. - 27. 10.
2013

Oldies Party - sobota: 9. 11. 2013

Mikuláš - neděle 8. 12. 2013

Silvestr 31. 12. 13 - na Silvestra se
připojíme k oslavám v rakouském
klubu v Orange Grove, zájemci nechť se nahlásí Jerrymu Kabelkovi,
který bude booking místenek organizovat.
Příští schůze bude 26. 9. od 18:30
v knihovně.
Sekretářka Iva

ČESKÁ A SLOVENSKÁ

K N I H OV 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
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!
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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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
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Rádio SBS
Vážení přátelé ze Západní Austrálie,
Chtěl bych vás pozdravit jako nový producent českého vysílaní rádia SBS, které je nyní ve čtvrtek
v 5pm na 3 kanále SBS digitálního vysílaní.
Vysílaní je k poslechu pres digitální rozhlasový přijímač (DAB+), ale také přes digitální televizor, internet
a smart phone (aplikace ke stažení zdarma). Vysílaní je live (THU 5pm), ale je také on demand v archivu
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech/audiohighlights.
Kazdy týden je také předešlý program v archivu na webu v pravém sloupci
(http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech/).
Pro naše krajany nabízíme jedinečnou moznost informování o vašich akcích a podnicích. Informovat lze
prostřednictvím rádio vysílaní či webových stránek. Informace můžete tedy zasílat na emailovou adresu
czech.program@sbs.com.au s kopií na filip.koubek@sbs.com.au
Velmi šikovnou možností je zejména webový formulář na stránkách SBS, do kterého můžete přímo
a jednoduše zadat informace o vašich událostech. Ty následně uvedeme i ve vysílaní radia SBS.
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech/community
Velmi rádi vás také uvidíme na sociálních sítích a budeme se těšit na vaše “To se mi libí”.
http://www.facebook.com/SBSCzech
Dekuji vám, že jste dočetli až sem, přeji, ať se daří a těším se na brzkou shledanou.
Filip Koubek
Executive Producer,
Czech Program Radio SBS
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SVATÝ VÁCLAV – patron Čech, Moravy, míru a sládků
Český kníže a mučedník
Žil 907 – 28. září 935
(Data však nejsou spolehlivě doložena.)
Již v raném středověku se stal symbolem
panovnického rodu Přemyslovců a českého státu.
Je jediným českým světcem, jehož svátek je součástí
celosvětového kalendáře římskokatolické církve.
Václav se narodil pravděpodobně v roce 907 Vratislavovi I. a jeho ženě Drahomíře. Babička Ludmila,
která byla díky svému příkladnému životu též později prohlášená za svatou, se ujala jeho výchovy.
Pro život mu dala cennou výbavu - naučila ho křesťanským zásadám, ctnostem,
základům moudrosti i rozvaze. Václavovi se také dostalo v té době u panovníků neobvyklé vzdělání.
Na trůn se dostal už ve 13 letech, proto za něj zprvu vládla jeho matka Drahomíra.
Václav dospěl v panovníka, který ochránil český národ před podmaněním od nepřátel,
usiloval o mravní i kulturní povznesení Čech a dal důkaz naší rovnocennosti s ostatními
zeměmi Evropy. Na pražském hradišti založil nový kostel zasvěcený svatému Vítu (asi 930),
dnešní chrám Svatého Víta. Ten sloužil jako hlavní kostel českého knížectví.
Přemyslovec Václav se do dějin zapsal jako hluboce věřící muž, který šířil křesťanství v českých zemích.
Mezi jeho významné ctnosti patřila silná vůle, hluboká zbožnost a mírumilovnost. Legendy vyprávějí,
že si sám připravoval obětní chléb: sekal pšenici, mlátil zrní, mlel mouku a pekl v peci.
Vyráběl si také mešní víno. Nosil dříví chudým, hostil sirotky a stavěl chrámy.
Součástí jeho přesvědčení byla i ochrana svěřeného území, a to nikoliv zbraní, ale dohodou,
platil tzv. mírové daně. Jeho bojovnějšímu bratrovi Boleslavovi se to nelíbilo, a proto ho nechal
28. září 935 před vraty kostela ve Staré Boleslavi zavraždit.
Jako mučedník a patron české země začal být uctíván krátce po smrti.
Od 11. století byl považován za věčného knížete české země. Jeho ostatky
jsou uloženy ve svatovítské katedrále. Jeho velký potomek Václav, pozdější
císař Karel IV, se po svatém Vojtěchovi přihlásil ke svatováclavské tradici.
Dal zhotovit i korunovační klenoty včetně té královské – svatováclavské
koruny.
Věřilo se, že svatý Václav je dědicem české země, proto čeští panovníci měli
od něj korunu jen půjčenou

POVĚST O BLANICKÝCH RYTÍŘÍCH
Uvnitř hory odpočívá vojsko, které čeká, až bude českému národu
nejhůře. Jeho velitelem je sám patron země České svatý Václav.
Ve chvíli, kdy bude naše vlast v největší tísni, zazelená se suchý
dub na Blaníku a pramen pod ním vydá tolik vody, že se studánka
přeplní a voda poteče až po stráni dolů. Pak se v hoře otevře tzv.
Veřejová skála, rytíři uvnitř se probudí z hlubokého spánku a pod
vedením patrona české země vyrazí proti nepřátelům, porazí je a v
Čechách nastane opět klid a mír

Pokrač. str. 7
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NEJSLAVNĚJŠÍ SOCHA SV. VÁCLAVA
Nepsaným symbolem českého národa a výrazem jeho státnosti je jezdecká socha sv. Václava na Václavském náměstí v Praze. Je to dodnes místo, kde se
shromažďují lidé v dobách těžkých pro národ. „Až bude nejhůř, vyjede svatý
Václav v čele vojska, co spí v hoře Blaník, v ruce bude třímat kouzelný meč…“
Sochu obklopují další světci a patroni - sv Anežka Česká, sv. Ludmila, sv. Prokop
a sv. Vojtěch. Autorem sousoší je Josef Myslbek. Socha byla dokončena v roce
1912, sv. Vojtěch přibyl v roce 1924.
Zpracovala Jitka Smith

Nabídka: VELKÁ malá Západní Austrálie
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 zajímavých osob a mnoho zajímavých článků. Publikaci je možno objednat či zakoupit na klubových 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
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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
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
Kadibudka
Zvířátka v lese si postaví kadibudku.
První den přijdou ke kadibudce a ona má vymlácené okno. Svolají velkou lesní poradu,
při které se ozve: "Kdo k tomu může
něco dodat, ať zvedne ruku."
Zajíc zvedne ruku a povídá: "já bych k tomu
Řešení z minulého čísla
něco měl, přišel medvěd, sednul do kadibudky
a když byl hotový, utřel si se mnou zadek a
prohodil mne oknem."
Na to zvířátka v radě odpoví: "No jo, medvěd, to je samotář a je
moc drsnej, na toho nemáme. Uvidíme, snad toho do zítřka nechá."
Druhý den přijdou zvířátka ke kadibudce a ta má opět vymlácené
okno. Opět svolají poradu a vyhlásí, že kdo k tomu může něco
dodat, ať zvedne ruku.
Liška zvedne ruku a povídá: "Přišel medvěd, sednul do kadibudky
a když byl hotový, utřel si se mnou zadek a prohodil mne oknem."
Zvířátka na to: "No, medvěd, ten nás už pěkně štve. Co se dá
dělat, snad toho do zítřka nechá."
Přijdou ke kadibudce třetí den a ta je celá rozbitá. Opět svolají
poradu, kdo k tomu může něco dodat, ať zvedne ruku.
Přihlásí se ježek: "Já bych k tomu
něco měl..."

Naše mosty

Obtížnost: těžká

Bechyně leží v okrese Tábor a na město byla povýšena už v roce 1323. Nad hlubokým údolím 40 metrů nad hladinou Lužnice se zde u kempu ... (1. tajenka) klene železobetonový ... (2. tajenka) dokončený v roce 1928 podle projektu Ing. E.
Viktory. Vedle silnice převádí rovněž první elektrifikovanou železniční trať do Tábora, takže se mu říká sdružený. Je 190
metrů dlouhý, 9 metrů široký a 38 metrů vysoký a tehdejší náklady na stavbu činily 6 milionů korun. Místní obyvatelé ho
nazývají Duhový most. Býval a stále je námětem malířům a filmařům. O jeho stavbě byl dokonce natočen krátký film. Před
postavením mostu končila naše první elektrifikovaná železniční trať od Františka Křižíka vedoucí z Tábora do Bechyně daleko od středu lázní. Přijíždí-li dnes vlak od Bechyně, je povolen současný provoz automobilů. Přijíždí-li vlak v opačném
směru od Tábora, je souběžný průjezd silničních vozidel zakázán.

VODOROVNĚ: A. Citron (zastarale); příkře (řídce). - B. 1. tajenka. - C. Drůbeží nemoc; moravská obec; něco chatrného
(přeneseně). - D. Ocas; hmatat (obecně); slovenská předložka; chemická značka astatu. - E. Otázka na místo; črta; měnová
jednotka Macaa; mužské jméno; belgické lázeňské středisko. - F. Latinská předložka; neobuta; biskupská pokrývka hlavy;
nitě procházející napříč osnovou. - G. Palice na pěchování; projevovat známky únavy; dráha. - H. 2. tajenka. - I. Rytí; lihovina z mléka.
SVISLE: 1. Milostně toužit (expresivně). - 2. Bodavý orgán hmyzu. - 3. Nezhoubný novotvar tukové tkáně; vodní hlodavec.
-4. Ráj; pouzdra na šípy. - 5. Síla; talisman. - 6. Občerstvení (zastarale); část chrupu. - 7. Věda; český režisér. - 8. Stavební
materiál. - 9. Setnout; druhá tráva. - 10. Osten; vrátný (obecně). - 11. Dřina (expresivně); temnota. - 12. Údolní koryto;
výnos z uložených peněz. - 13. Stát USA; městnání krve. - 14. Metrická stopa. - 15. Útok.
Pomůcka: blina, Míka.
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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
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

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ
Probíhají každé úterý podvečer a sobotu dopoledne ve třech jazykových 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, Maylands
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).

Média
Slovenská

Česká škola Perth

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

pro děti od tří let

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

Kde:Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands

Česká

Kdy: školní soboty od 9:30 do 11:45

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

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém jazyce.

Čechoaustralan www.cechoaustralan.com

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

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

a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.

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

Další informace: Jitka Smith (08) 9245 8137
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com

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

Česká playgroup
pro rodiče s dětmi od 0 do 5 let

Knihy, časopisy, stolní hry; zdarma káva a čaj

Kde:

Karrakatta Community House v areálu Irwin Army
Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta
Kdy:

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.

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
Po bohoslužbách máme posedenie v hale.
Všetci ste srdečne vítaní.

Kadeřnické služby a líčení přímo u vás doma

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

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

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, prosím kontaktujte ma na:
Rev. Fr. Pavol Herda
215 Morley Drive 6054 Kiara WA
Mobile: 0401 511 302
calidusps@gmail.com

“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 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 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

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

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

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2013
28. 9. 2013
25. - 27. 10. 2013
9. 11. 2013
8. 12. 2013
31. 12. 13

Svatováclavský ples
Kempování
Oldies Party
Mikuláš
Silvestr

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

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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