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Tel. kontakty na výbor 

Předseda: 

Jaroslav Kabelka        9399 3744 

 

Místopředseda: 

Jitka Smith             0406 026 840 

Jana Franger               9389 7029 

 

Tajemnice: 

Iva Nováková         0404 735 462  

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 
Bohumil Růžička   0415 949 325 
Radek Václavík      0420 351 027 

 

Internetová stránka asociace:   www.CzechSlovakWA.org ;  Poštovní adresa: Czech &  
Slovak Association, PO Box 604, Mundaring, WA 6073;   

 E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com 

Obsah čísla 

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

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  

Občerstvení a nápoje zajištěno.  NO BYO 
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Moje malá prosba 

Zjišťuji, že čím víc stárnu, tím rychleji se mi zmenšuje okruh mých přátel. Moc mne to mrzí, ale ať 
se snažím, jak chci, přece mi odcházejí do krajin, kam nelze emailovat, posílat smsky a dokonce ani 
odeslat řádně oznámkovaný dopis – do nebeského království není pošta doručována. S každým, 
kdo mi odešel, jsem ztratila i kus svého života – protože každý z nich mi něco dal, něčím mne obo-
hatil, něco mne naučil.  

Tím naléhavěji si kladu otázku, zda já sama také něco za sebou zanechám, až odejdu za nimi. Nic 
převratného to samozřejmě nebude ale i tak k tomu – jak dnes vidím – budu potřebovat pomoc 
svých bližních. Hrozím se například toho, že mladí lidé dnes přestávají číst a přestávají se zajímat i 
o odkaz svých předků a o jazyk, kterým k nim mluvili jejich rodiče, mámy a tátové. 

„Babi“, říkají mi moje vnoučata, „proč se mám učit násobit nebo sečítat z hlavy, když k tomu mám kalkulačku? Když potře-
buju něco vědět, mám to na googlu. A proč se mám učit česky, když čeština není a nebude          světový jazyk?“ 

Nevím, možná mají pravdu, ale já pamatuju ze svých mladších let kolik radosti a potěšení mi přinesla každá přečtená kníž-
ka. Šidíme své děti, když jim tu radost nepředáváme. Vím taky, že když dřív v obchodě při  nákupu vypnuly elektriku, pro 
žádného z prodavačů nebyl problém sečíst pár sloupců čísel a vrátit správně zákazníkovi drobné. Dnes když 
v supermarketu přestane pracovat computer, je po nákupu.  

S češtinou je to ještě horší. Naše mateřská řeč je pokladnice krásy, je to jeden z nejbohatších jazyků a mi místo toho,    
abychom na něj byli pyšní a udržovali ho, necháme český exilový tisk skomírat. V Austrálii vycházel už od padesátých let 
minulého století Hlas domova, řízený panem Františkem Váňou. Patřilo k dobrému bontonu Hlas domova odebírat,        
předpláceli si ho všichni a ti z nás, jimž se podařilo rychleji se uchytit, předpláceli ho pro ty kteří teprve začínali a peníze 
neměli. Když Váňa odešel, začal vydávat v Melbourne „Hlasy“ pan Petr Rada, známý textař. Nové maminky v Perthu znaly 
doktorku Terezku Radovou, jeho dceru. Po odchodu Petra se nevýdělečné obětavé vydavatelské činnosti ujal pan Vratislav 
Bejšák v Sydney. Dělá to už bezmála 15 let a nedělá to špatně. Kolik z vás, přátelé, „Noviny“ odebírá? 

Budete se myslím divit, ale dnes už ve světě existuje jen jeden jediný magazín v českém jazyce, který je psán emigranty 
pro emigranty. Jmenuje se Polygon a nedostává podporu od žádné politické strany ani české vlády a ti, kdo do něj píší, to 
dělají absolutně dobrovolně a zdarma. Přitom co autor Polygonu, to osobnost s velkým O. Profesor Ota Ulč z Ameriky, Jan 
Schneider, bývalý redaktor Svobodné evropy, spisovatelé Luďek Frýbort z Německa a Stanislav Moc z Austrálie, muzikolog 
Jaroslav Kovaříček, právník Milan Hulík či Pavel Jacko…… Jejich myšlenky nenajdete na googlu. V Polygonu nehledejte ani 
kuchařské recepty ani vtipy ani prázdné klevety o známých filmových hvězdách. V Polygonu ale najdete to, co dnešní mla-
dé generaci chybí a co my starší postrádáme: bezvadnou mateřštinu a žurnalistiku na vysoké úrovni.  

Pokouším se proto vzbudit zájem o POLYGON aspoň  do té doby než i dnešní generace mladých zmoudří na tolik, aby si 
uvědomila, že by bylo škoda zahodit všechno co naše rodiče a prarodiče za ohromných obětí dokázali vybudovat. Je potře-
ba to neztratit a rozvíjet. Přiznávám, že virtuální svět přináší obrovské možnosti komunikace, ale na druhé straně je ne-
bezpečně zneužitelný.  

Prosím vás proto, krajané v Perthu, MOC VÁS PROSÍM O POMOC. Polygon už vychází bezmála padesát let. Neztraťme ho!! 
Podpořte ho! Polygon je dvouměsíčník a stojí pouze $69 za rok. Pokud byste ho chtěli pro vaše přátele v Čechách a na 
Slovensku bude vás to stát pouhých $35 za rok. Nebyl by to krásný vánoční dárek? Každý z vás má určitě někoho, komu by 
chtěl na vánoce udělat radost. Jsou mezi vámi i ti, kteří by mohli mít Polygon k dispozici v kanceláři, v restauraci, či 
v čekárně lékařské ordinace.  

Prosím pomozte dřív, než bude pozdě. Nemusím snad dodávat, že ochotně a bezplatně a ráda zařídím vaší objednávku 
Polygonu. Díky předem.  

 

Mrs. Marcela Čech 

65 Kiama Avenue 

Yeppoon  

QLD 4703 

Tel: 0749397624 

marcela@cech.com.au  

Zaplatit či udržet? 

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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Bylo nebylo; za širokým oceánem, placatou horou a neko-
nečnou buší se jednoho krásného večera konal…ples. A ne-
byl to ples obyčejný, ale byl to nefalšovaný český a sloven-
ský ples Svatováclavský. 

Tak přesně tohle mi proběhlo hlavou, když jsme s realizač-
ním týmem (členy výboru) prostřeli stoly pro hostinu, roz-
motali a rozsvítili kilometry světelného řetězu, a následně 
jím ozdobili sál dvakrát tam a zpět. Jinak celkem neútulný 
sál se ihned změnil v tančírnu, za kterou by se leckterá čes-
ká nebo slovenská “beseda” či  “liďák” určitě nemuseli sty-
dět. 

Přípravy ovšem neprobíhaly jenom v sále, ale akce byly říze-
ny simultánně na několika frontách. Zatímco se rodil 
“ballroom”, z kuchyně bylo slyšet řinčení nožů a škvíření 
cibulky. Pomazánky byly připravené (veliké poděkování Olze 
G. za vykouzlení pomazánek) a vzorně čekaly na namazání 
na pravé české rohlíčky; pivečko se chladilo a stůl pod podi-
em se prohýbal pod cenami do tomboly. Pak už událos-
ti dostaly rychlý spád, přišli páni hudebníci, na stolech při-
stály talíře s načančanými jednohubkami, všichni členové 
výboru a naši skvělí pomocníci zaujali svoje pozice a vítali 
jsme první hosty. Dámy byly krásné a okouzlující a pánové 
vypadali v oblecích velice elegantně – přípravu rozhodně 
nikdo nepodcenil. 

Když se sál příjemně zaplnil, propuklo roznášení večeře.  
Ohledně večeřového menu proběhly v přípravné fázi vášni-
vé diskuze, ve kterých nakonec zvítězila klasika “Knedlo-
vepřo-zelo”. Volba to byla vskutku dobrá, šťavnatá a voňa-

vá. Po nasycení tanečníků přišla nebo spíše přiskotačila in-
spirace v podání polské taneční skupiny Kukulečka– taneční-
ci předvedli portfolio tanců od těch skočných až po pomalé, 
romantické…a pak už byla řada na nás. Jen co hudební sku-
pina Luna “hrábla do strun”, taneční parket se zaplnil a ši-
kovně zvolený repertoár tanečníkům nedovolil posedět. 

Během přestávky proběhlo losování tomboly a šťastní vý-
herci mohli fortunu oslavit – jak jinak – tancem. 

Ale to už se ples chýlil ke konci…poslední pivo, poslední ta-
nec, světélka na nás naposled zamrkala, uklidili jsme sál a 
rozešli se do svých domovů. 

 

A i když jsem si vědoma 
kontinentu, kde se Svato-
václavský ples konal, 
tenhle večer jsem se tady 
cítila opravdu jako do-
ma - a to jen a jen díky 
Vám všem, kteří jste při-
šli, bavili se, tančili, pra-
covali v kuchyni, roznáše-
li večeře, čepovali pivo, 
darovali ceny do tombo-
ly, pomáhali uklízet a 
jakkoli se na plese podí-
leli. Zvláštní poděkování 
patří Svatému Václavovi, 
který svoji patronskou 
roli zvládl opět dokonale! 

Reakce na akce: Svatováclavský ples 

Iva Nováková 

Foto: Luba Voyt 
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Stanislav Menšík byl dlou-
holetým členem Českého a 
slovenského sdružení, do 
kterého vstoupil i se svou 
rodinou ihned do přistěho-
vání do Perthu.  Jeho silné 
vlastenecké cítění se mim 
ořádně zasloužilo o udržení 
a pokračování sdružení již 
od doby totality. Se svou 
ženou, paní Zdenou Menší-
kovou, aktivně rozsévali 
českou a slovenskou kultu-
ru v australských konči-
nách, a pokud byli 
v Perthu,     zúčastňovali se 
všech klubových akcí bez 
výjimky. Sdružení tak vyja-
dřovali svoji podporu a čas-
to nezůstalo jen u ní! Mno-
ho let působili ve výboru, 
ale i mimo něj vždy rádi 
přiložili ruku k dílu. V le-
tech 1979—1991 vydávali 
vlastním nákladem i krajanský Oběžník. 

Na klub a krajany v Západní Austrálii mysleli i na svých 
cestách, reprezentovali naši zdejší komunitu na nejrůzněj-
ších setkáních, jako například na mezinárodních akcích za-
hraničních krajanů v Praze. Zúčastňovali se i mnoha akcí, ať 
už kulturních, sportovních či jiných, kde vystupovali repre-
zentanti z České republiky. O jejich fandění během Hopma-
nova poháru v roce 2011 se mluvilo až v České televizi a 
rozhlase! Dovezené medaile a trička z posledních Olympij-
ských her v Londýně, které pan Menšík se svým osobitým 
šarmem i vtipností předával na Mikulášské besídce minulý 
rok, jen dokazují jejich mimořádné vlastenecké cítění a kra-
janskou sounáležitost. Za to jim patří náš velký dík. 

Stanislav, coby student na filozofické fakultě Univerzity Kar-
lovy a mimořádný posluchač na Husově teologické fakultě 
– překročil hranice do ruské zóny v Rakousku 6. prosince 
1951. Zapadl při tom do závěje a propadl se do potoka, zni-
čil si doklady, peníze i vše ostatní, ale hranice se mu podaři-
lo překročit. Už tehdy měl státnici z angličtiny, domluvil se 
německy, francouzsky, rusky a srbochorvatsky. Emigroval 
jako exulant do Austrálie, kde pracoval u Snowy Mountains 
Hydro-Electric Authority – světově uznávaném projektu, na 
statistickém úřadě v Canbeře, Immigration Office – 

Passports v Melbourne a u Australian High Commissioner’s 
Office v Londýně, kde byl jediným úředníkem mezi 2000 
zaměstnanci, který se nenarodil v Britské říši – British Empi-
re. Během svého londýnského pobytu pomáhal na BBC ve 
vysílání pro Československo.  

Po dvouleté činnosti na australském velvyslanectví ve Víd-
ni, se rozhodl vrátit přes Jižní Afriku a Jižní Ameriku do Aus-
trálie. V Kapské provincii se mu líbilo, našel si zde několik 
zaměstnání a často byl zván mezi význačné osobnosti a po-
litiky. V Kapském městě se též seznámil se Zdenou, budoucí 
manželkou, a narodili se jim zde dva synové, Immanuel a 
Daniel.  Tím se jeho plány vrátit se do Austrálie přes Jižní 
Ameriku musely odložit. Tento svůj sen přeci jen uskuteč-
nil, i když až po 30 letech! Po dvanácti letech v Jižní Africe 
se s celou rodinou přestěhoval do Perthu v Západní Austrá-
lii.  Se svojí ženou však pilně pokračovali v cestování, Stani-
slav navštívil úctyhodných 163 zemí a ostrovů, Zdenka 133. 
V Perthu působil jako jediný akreditovaný tlumočník a pře-
kladatel v Západní Austrálii. Na doporučení tehdejšího mi-
nistra zdravotnictví zastával i prestižní funkci jako Justice of 
the Peace. Přednášel studentům na Curtin University i ve 
světě, včetně České republiky. Byl členem několika organi-
zací a v lednu tohoto roku dostal ocenění od Multicultural 
Services Centre of WA za jeho dlouholetou účast jako člen 
výboru. V neposlední řadě poskytoval rady a informace 
zvláště nově příchozím krajanům. Celý jeho život byl velice 
činorodý a záslužný. 

Stanislavova usměvavá tvář a gentlemanský šarm doplněné 
elegantním oblekem, motýlkem u krku a kloboukem nám, 
co jsme ho znali, zůstanou navždy v paměti.  

Za Českou a Slovenskou asociaci v Západní Austrálii 

 

Jitka Smith 

 

STANISLAV MENŠÍK                                                                                                                                        
7. 1. 1931 – 12. 9. 2013 

V textu použity výňatky z publikace “VELKÁ malá Západní Austrálie”, kterou sepsal J. 
Kabelka 
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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. 

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

Z Klokanovy kapsy 

Obtížnost: snadná 

Hádanky 
 
 
Co je to střední věk? 
Když vám penzi nedají, protože jste příliš 
mladý  
a ženské vám nedají, protože jste příliš starý.  
 

Jaký je rozdíl mezi Ostravákem a Vietnamcem? 
Vietnamec mluví česky 
 
 
Jaký je rozdíl mezi manželkou a mlhou? 
Žádný, když se ráno zvedne a zmizí, vypadá to na příjemný 
den.  
 
 

Jaký je rozdíl mezi průjmem a smrtí? 
Žádný. Přijde a musíš jít.  
 
Co je to: Nejí to, nepije to a přece to roste? 
Ceny.  
 
Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, 
černé, bílé ... 
Co je to? Tučňák který válí sudy.  
 
Přes den to štěká, v noci to plave. Co to je? 
Tchýnina zubní protéza.  
 
Jaký je rozdíl mezi šachistou a alkoholikem? 
Žádný. Oba jsou většinou v jiném světě a 
občas na tahu.  
 
Jaký je rozdíl mezi cirkulárkou a toaletním 
papírem? 
Žádný, stačí trocha nepozornosti a prsty jsou 
v prdeli.  
 
Co má mít správný hypochondr na náhrob-
ku? 
Já vám to říkal...  
 
Co je to maximální osamělost? 
Veš na holé hlavě.  
 
Co má muž společného s dveřmi? 
Když je namazaný, tak si nevrzne.  
 
Je to černé a klepe to na dveře, co je to? 
Naše růžová budoucnost!  
 
Co to jsou domovy důchodců? 
To je pomsta našich dětí za jesle a mateř-
skou školu.  
 

Řešení z minulého čísla 
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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  

Radio SBS  96.9 FM  na 3 kanále SBS digitálního vysílaní 

Každý čtvrtek 17:00-18:00 česky 

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

Každý pátek  15:00-16:00  slovensky 

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

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

v hale  pri kostole. 

          13. 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 budú konať 20. októbra a 24. novembra 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 

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 

Čeština pro dospělé  

Výuka češtiny  probíhá ve dvou dnech a na dvou místech: 

 

Úterý  The Rise, 28 Eighth Avenue, Maylands.  

Začátečníci od 17:30 do 19:00ů pokročilí od 19:00 do 21:00. 

 

Sobota  Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue,     
Woodlands 

Začátečníci od 8:30 do 10:00, Pokročilí od 10:00 do 12:00 

  

Kontakt:   

Ashley (anglicky) ashleyball@iinet.net.au  

Gábina (česky, anglicky) gabbieperth@gmail.com 

Podrobnosti na našich webových stránkách 
ww.CzechSlovakWA@hotmail.com 

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:ashleyball@iinet.net.au
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   

         
       25. - 27. 10. 2013  Kempování 

       9. 11. 2013             Oldies Party  

       8. 12. 2013             Mikuláš 
       31. 12. 13               Silvestr 
        

 

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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