ISSUE November 2013

Obsah čísla
strana 2:
 Zpráva z konzulátu
strana 3:
 Pozvánka
strana 4:
 Pozvánka
strana 5:
 Jak hledat přátele
strana 6:
 Česká škola Perth
strana 7:
Události
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
Příloha: Klokánek

Tel. kontakty na výbor
Předseda:
Jaroslav Kabelka
9399 3744
Místopředseda:
Jitka Smith
0406 026 840
Jana Franger
9389 7029

Očekávaná změna ve vyřizování cestovních pasů ČR.
Je známo, že občané České republiky, žijící v Západní Austrálii, pokud chtějí
mít nový cestovní pas, musí osobně cestovat dvakrát na konzulát ČR do Sydney. Poprvé, když o CP žádají a pak opět, po několika měsících, aby osobně nový CP převzali.
Konzulát v Sydney je totiž jediný úřad v Austrálii, který je k tomuto účelu technicky vybaven a má pravomoc žádosti o CP přijímat a pak nové CP žadatelům předávat.
Je to časově i finančně značně náročné – dle mého posouzení to vyžaduje od
každého žadatele obětovat nejen 2 až 4 dny, ale i finančně to může dosáhnout nákladů
kolem AUD 2,000 za jeden CP!
Pochopitelně, že o této situaci dobře vím a je poněkud zarážející, že neexistuje
žádná petice českých občanů žijících v Západní Austrálii (což by nemohlo být ignorováno), která požaduje po úřadech České republiky změnu. A tak jsem se rozhodl
v minulých týdnech k neobvyklému kroku s cílem dosáhnout změnu v systému cestovních pasů, a to následovně:
Zaslal jsem dopis na vrchní ředitelku sekce právní a konzulární na ministerstvu zahraničních věcí ČR a rovněž tak dopis na kancelář prezidenta ČR – ředitele zahraničního
odboru. V obou případech seznamuji příjemce dopisu se současnou situací, informuji o
časové náročnosti a o finančních nákladech spojených s vyřizováním nových CP a zároveň podávám návrhy na praktické řešení, a to:
Varianta 1: Zodpovědný pracovnik z konzulátu Sydney cestuje pravidelně
s technickým vybavením co 6 měsíců do Perthu, kde předchozím žadatelům předá nové
cestovní pasy a rovněž příjme nové žádosti o CP.
Varianta 2: Pravomoc včetně technické vybavení bude dána honorárnímu
konzulátu v Perthu, tak jako je to na příklad u honorárního konzula pro Spolkovou republiku Německo v Perthu. Pak by se mohly žádosti podávat a nové cestovní pasy předávat na honorárním konzulátu ČR v i Perthu.
Na základě mého dopisu na kancelář prezidenta ČR, zaslal následně ředitel ZO
svůj osobní dopis náměstku ministra zahraničních věcí ČR s doporučením realizovat
můj návrh řešení situace.
Věřím, že na základě moji intervence dojde v blízké budoucnosti ke změně
vyřizování nových cestovních pasů pro české občany žijících v Západní Austrálii, a to
zajisté k jejich spokojenosti.
Zdeněk Cihelka, konzulát ČR v Perthu.
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Iva Nováková
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Lukáš Kořínek
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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
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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Občerstvení a nápoje zajištěno. NO BYO

(NE)LOVENÍ BOBŘÍKŮ V NANGA MILL
13 stanů, 1 obytná dodávka, 1 karavan a v nich 31
dospělých, 13 dětí a 1 pes –
fenka Madla – tak to jsou
statistické údaje z našeho
již třetího víkendového
kempování v krásném borovém háji v Nanga Mill, nedaleko Dwellingup.
Zdá se, že ty třináctky v součtech letos přinesly i trochu
smůly v počtu malých nehod – od zapíchnutého rybářského
háčku do prstu přes popálenou dlaň, odřeniny i spadnutí do
řeky, až po ztracenou peněženku (která se však nakonec
našla)! Ale to nijak neubralo na pohodě a příjemně strávených chvílích v krásné jarní přírodě. Díky nedávným dešťům
byl potůček i řeka plná vody – a jak se přítomní pánové
shodli – vody o teplotě sedmého schodu! Ani nízká teplota
však rozhodně neodradila naše děti, které si v řece i potoku
opravdu užily - i s fialovými rty a cvakajícími zuby. Pouštěli
se lodičky, “lovilo” se, brouzdalo se, jezdilo na člunech i po
kluzkých kamenech a dokonce i plavalo! K tomu se z našeho týmu odvážily i dvě statečné ženy! Všem za to rozhodně
patří Bobřík otužilosti!
Mimo vodních hrátek se chodilo na výšlapy do okolí, lovy s
kamerou a někteří poznávali terén z cyklistického sedla - a
často se u toho ztráceli, protože mapy neodpovídaly skutečnosti! Inu, potřebovali by tu české topografy, aby jim
předvedli, jak se dělají cyklistické a turistické mapy!
A k večeru jsme se pak všichni hezky sešli v našem stanovém městečku, zapálil se ohýnek, nabrousily klacky a za
chvíli se už údolím rozvoněly pravé české špekáčky! Sobotní
večer se i naladily struny a mimo vůně špekáčků se údolím
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nesly i trampské a lidové písničky – a za to děkujeme návštěvě z Čech. A dokonce se mezi námi našel i oslavenec,
kterého jsme překvapili dortem a hromadnou pěvnou gratulací!
Pro děti bylo naplánované i loveni slavných Bobříků. Ale
ony se nakonec zabavily úplně sami! Když nebyly ve vodě,
hrály si na schovávanou, kopanou i honěnou, za tmy pak s
nadšením běhaly s baterkou po lese. A úplně nejradši sjížděly po svých zadních stranách z prudké stráně. Kluci to
dotáhli téměř k dokonalosti, když objevili dlouhou kládu,
kterou společnými silami vynesli do prudkého kopce. Jen
malý Matty z ní trošku visel nad zemi, když ji vynášeli, protože přece musel pomáhat také! Trošku jsme trnuli, když se
pak na ni kluci společně na vrcholu usadili a hodlali to sfrčet
dolů! Naštěstí se toto obešlo bez úrazu.
A tak jediného Bobříka, kterého děti o víkendu ulovily, byl
Bobřík odvahy. I přes svůj strach se hrdinně vydávaly noční
trasou. A bylo naprosto úžasné sledovat, jak si vzájemně
dodávaly odvahy a
radovaly, když se
jim kamarád opět
vynořil ze tmy.
Počasí nám přálo,
mouchy byly přátelské a tak jsme si to i
přes malé nehody
zase pěkně užili. A
tak zase za rok?
-jis-
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písek protože do vody se nesmí a když je turistů moc, snažíš se koukat až někde ze třetí nebo čtvrté řady. Žádné plavání a dotýkání se zvířat, ranger je krmí sám rybičkami a
případně dovolí nějakému dítěti hodit delfínovi rybičku. A
lidi jsou nadšeni protože už vůbec nevědí jak krásné to bývalo když na té pláži byl jen jeden pejsek, delfíni a Pánbůh...

JAK HLEDAT PŘÁTELE
Motto: Zachraňte včelku co se topí
- třeba i vy někdy budete potřebovat zachránit
Halina Pawlovská
Čím je člověk starší, tím méně je užitečný pro společnost a
víc blbne. Lékaři tomu stavu sice říkají laskavěji a odborněji,
ale jednou jsem poslouchala humoristický pořad z Moravy a
v něm nazývali jménem RAKVÁČ každého kdo překročil padesátku a není už k ničemu jen položit do rakve a zahrabat.
Nu, těch mladistvých 50 mi už dávno odválo a přesto bych,
přiznám se, ještě docela ráda nosila med do společného
úlu. Není to vůbec populární, ale zdá se mi, že je to potřeba. Zejména když vidím, že mladší generace docela klidně
zapomínají na zkušenosti stáří a když potom procitnou
k poznání, že v úlu není dostatek medu, je už pozdě něco
zachraňovat.
Dnešní svět žije kompjutery. Lidé přestávají číst tištěné slovo, ať už jde o knihy nebo o noviny a časopisy. Když se jich
zeptáte, odpovědí, že kompjuter poskytuje rychlejší spojení, což je pravda. Řeknou vám, že vše co potřebují vědět,
mají na kompjutru – což pravda zdaleka není, a i kdyby byla, pak se k té důležité informaci nedostanou pro záplavu
jiných , méně důležitých informací. Posláním novin a časopisů ale hlavně je vybírat ty nejdůležitější informace a pomáhat o nich čtenářovi přemýšlet. Také předávat krásu jazyka a rozšiřovat bohatství řeči. To kompjuter bohužel
neumí. Navíc kompjuter je nebezpečný tím, že může člověka okrást o identitu, že je manipulovatelný a že stačí vypnout elektřinu a všechny informace jsou nenávratně pryč.
Uznávám přednosti virtuálního světa, ale mám strach co se
stane až jednoho hezkého dne nebudou naše děti umět
komunikovat jinak než v „computer language,“a nebude
nic, co by jim dokázalo zachovat krásy tištěného slova protože k tomu nebyly od malička trénovány.. Nebudou časopisy, nebudou noviny, kultura předešlých generací nenávratně zmizí. Naše děti ztratí možnost použít med z úlů,
které jsme pro ně plnili a schovávali. A některé děti si ani
neuvědomí, co ztratily. Zvykly si.

A tak je to i s kompjutry a s celým moderním světem. Teď
nám zbyly v Austrálii už jen jediné české noviny v Sydney a
jeden časopis psaný v české řeči emigranty a pro emigranty
v celém světě – POLYGON. A víte kolik ho v WA odebírá
čtenářů? Dva. Už dlouho nejezdíme do Monkey Mia, není
proč, ale letos jsme přijeli do Perthu a za krátkou chvíli pobytu zjistili, že zdejší český Klub má 200 členů, tedy těch,
kteří v sobě ještě nosí bohatství české řeči a kteří dokázali
pro Austrálii vykonat ohromný kus práce. O přínosu každého z nich pro Austrálii by se daly napsat romány aby jejich
děti věděly kým a proč se mohou chlubit. Ačkoliv jsme byli
v Perthu jen chvíli, měli jsme štěstí poznat Jerryho Kabelku,
šikovnou novinářku Lucku Vrbskou, obětavou ředitelku české školy Jitku Smithovou i fantastické fotografy Marušku a
Jirku Lochmanovy. Seznámit se podrobněji a navázat přátelství s každým z nich prostřednictvím Polygonu by bylo
krásné a moc bych si to přála. A to jsme ještě nestihli navštívit potomky pana Kučíka, který namaloval vnitřek krásného kostela Benediktinů v New Norcii, ani dost obdivovat
ohromnou restauraci Honzy Bruknera. Prostě bylo to báječné a vytáhlo mne to z beznaděje topící se včely. Dnes už
zase věřím, že se ve WA najdou přátelé, kteří mi pomohou
zachovat Polygon při životě. Jeden z nich už se našel, přítel,
který byl u kolébky Polygonu a jehož kontakt jsem ztratila
před víc než 20 lety když se odstěhoval z Port Hedlandu.
Dnes je tento mladistvý důchodce – chodící encyklopedie
české kulturní historie - členem českého Klubu v Perthu.
Divím se, že ho ještě nikdo nepožádal, aby otevřel studnu
svých znalostí mladší generaci. Když slyšel, že Polygon nutně potřebuje nové předplatitele a podporu, dal mi předplatné dopředu na 3 roky. Děkuji, Víťo Zavadile. A děkuji
vám všem, přátelé, kteří Polygon, jak doufám, ještě podpoříte.

Trošku odbočím. Blízko místa, kde Tropic of Capricorn protíná Západní Austrálii, leží městečko Monkey Mia. Mají tam
krásnou pláž, a když jsme tam cca před 40 lety byli poprvé,
žil tam v malé chajdě na břehu starý pán se svým psem. Dali
jsme se do řeči a za chvíli strejda povídá: Když chvíli počkáte, něco vám ukážu. Pískl na psa, pes vyplaval do zálivu a za
chvilku připlaval zpět následován hejnkem delfínů. Stáli
jsme ve vodě po pás a delfíni připlavali až k nám a jemně se
třeli svými těly o naše nohy. Pak jsme společně plavali. Ten
pocit radosti a štěstí z dotyků divokých zvířat byl něco, co
nedovedu popsat, bylo to jako když vás Boží ruka pohladí
po skráních. Dnes je Monkey Mia vyhlášenou turistickou
atrakcí. Samozřejmě se platí vstupné, pak si stoupneš na

Nabídka: VELKÁ malá Západní Austrálie
Titul: VELKÁ malá Západní Austrálie, 1953 – 2013 Češi a Slováci v Západní Austrálii
Jedinečná publikace vydaná Asociací k příležitosti 60. výročí spolku čechoslováků v WA
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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Marcela Čechová

NÁVŠTĚVA ČESKÉ ŠKOLY MELBOURNE
Náš poslední celodenní workshop, na kterém hostovala
česká učitelka tance, byl poprvé otevřený i dětem, které
pravidelnou výuku nenavštěvují. Zájem nás opravdu příjemně překvapil a zároveň rodiče nových dětí měli možnost
nahlédnout do naší výuky. Takto k nám mohou také zavítat
i děti, které se již pravidelné výuky nezúčastňují. Nápad se
osvědčil a účast na workshopech a dílnách budeme
i v budoucnu nabízet všem dětem. Další dílna, tentokrát
výtvarná, se uskuteční již za pár týdnů.

Návštěvu České školy Melbourne, která zahájila výuku
v roce 2010 a současně je do ní zapsáno téměř 40 dětí,
jsem si plánovala od loňského roku, kdy jsem se s paní ředitelkou Zuzanou Vasitch osobně potkala na 1. Setkání českých a slovenských škol v Sydney. O sobě jsme ale věděly již
dávno před tímto setkáním. Ihned po prvních kontaktech
jsme si padly do noty, protože nás spojovalo vzájemné zapálení a nadšení v budování a vedení našich českých škol.
Láska k mateřskému jazyku, našim tradicím, zemi i tvorbě
nás motivuje k touze ji předat dál. Chceme, aby naše školy
byly přátelskými vzdělávacími institucemi, do kterých se
děti těší a v nich se učí poznávat a objevovat český jazyk a
vše, co k němu patří.

Také v příštím školním roce plánujeme několik novinek. Tou
největší bude působení učitele českého jazyka z České republiky. Jak zmiňuji výše, ve spolupráci se školou Melbourne se nám úspěšně podařilo požádat o jeho vyslání do našich končin. Tento projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a Domem zahraničních služeb.
Kladného vyřízení naší žádosti si vážíme o to více, že vyslaných učitelů je po celém světě pouze 13! V Praze právě probíhá výběrové řízení, jsme moc zvědavi, kdo bude vybrán.
Věřím, že zájemců o takovouto skvělou životní zkušenost
bude opravdu dost. Od února do července bude učitel vyučovat v Melbourne a potom přiletí do školy k nám. Zde bude působit do ledna 2015. Doufáme, že se nám s ním podaří uskutečnit mnoho nových nápadů a to nejen pro děti ve
škole! Těšíme se, že učitel bude prospěšný celé naší krajanské komunitě.
Jitka Smith
Ředitelka České školy Perth

Stejně tak jako naše nadšení nás spojují i podobné problémy a překážky, které musíme zdolávat. Je skvělé vědět,
že na druhé straně Austrálie je někdo, s kým se o ně mohu
podělit a často je i vyřešit. Mnohem častěji než o problémy
se však dělíme o nápady a zkušenosti. To vzájemně obohacuje nás i naši výuku, školní materiály, vybavení knihovny
i celkově vedení školy. Naše spolupráce nás letos dovedla
i k nápadu požádat českou vládu o vyslání učitele českého
jazyka do našich škol. Nápad je to unikátní, protože se
o učitele podělíme, přestože naše školy jsou od sebe vzdálené 3,500 kilometrů! Se Zuzanou se už těšíme na jeho návštěvu a doufáme, že to bude pro naše žáky a rodiče velkým přínosem.
Není tedy těžké uhádnout, že mé čtyři dny v Melbourne
byly plné povídání o našich školách. V sobotu jsem se zúčastnila Dne otevřených dveří i celé výuky. S nadšením jsem
se podívala na program zpívání pro rodiče s dětmi, který
bych ráda zavedla i na naší škole. Zuzaniny dramatizační
nápady dětských písniček jsou obdivuhodné! Pak jsem se
přesunula do krásných prostorů galerie a sledovala výuku
čtenářů. Žasla jsem, jak těžké texty byly děti schopné číst!
Sezení u stolu nad učebnicí bylo pravidelně přerušované
akčními a pohybovými říkadly a písničkami, takže se děti
neměly čas nudit. A z plných plic si užily i relaxačního konce
hodiny. Ze školy odcházely veselé a spokojené.
Zpátky do Perthu jsem odlétala nabitá energií i nápady,
které hned využiji v naší škole - děti, těšte se! Doufám, že
naše společná spolupráce bude mít hodně dlouhého trvání.
VYSLANÝ UČITEL ČESKÉHO JAZYKA V PERTHU
Přestože nám silně konkurují sobotní sporty, naše škola se
rozrůstá a zároveň vyvíjí podle potřeb zapsaných dětí. Pravidelnou výuku již přes rok doplňujeme o další programy.
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Úvaha:

Volby 2013
Ve výborovém vedení říkali, že bych měla dát do Klokana
něco o parlamentních volbách v ČR. Já na to, že byl Klokan
vždycky nepolitický a že to tady nikoho stejně nezajímá.
Ale prý zajímá, tak proč si nenalít čistého vína. Takže ano,
byly volby. Byly volby předčasné, protože se opět z nějakého důvodu rozpadla vláda (to, jak se zdá, je v krajině pod
Řípem poměrně častý jev, byť z toho má jen málokdo radost) a vyhrála ČSSD v čele s Bohuslavem Sobotkou. Ačkoli
vyhrála, pár dnů po volbách to vypadá, že je tahle partaj v
totálním rozkladu, takže kdo ví, jak to s ní bude dál.

A pak zde máme ještě stranu ANO (v čele s bohatým podnikatelem Babišem, který byl možná konfidentem STB a jeho
obchodní aktivity nejsou úplně košer) a Komunistickou
stranu Čech a Moravy, které skončily na druhém, respektive třetím místě. Kamarádka to na moje požádání shrnula
slovy, že vyhráli komunisti a zloději a že Česká republika
evidentně ještě nepochopila, co je to demokracie a proč si
jí má vážit. Po volbách se pak všichni začali hádat, kdo si s
kým bude hrát na písečku, kdo má větší bábovičky, čí minulost je větší bahno a proč by měl či neměl Sobotka zmizet
ze světa, když se mu jeho vítězný kůň rozpadá na kusy pod
zadkem a on s tím nedokáže nic udělat. Plus na to všechno
z Hradu kouká nový prezident Zeman, kterého polovina
národa bytostně nesnáší a který rozdává státní ocenění
svým kamarádům, kteří mu pomáhali ve volbách a jsou z

jeho "staré dobré party".
A tak si občas říkám… máme to zapotřebí? Nebolí z toho
jenom hlava? Chceme vůbec tohle všechno vědět? Ale
možná že právě proto bychom to vědět měli. Abychom si
uvědomili, jaké máme štěstí, že se nás tady v Austrálii podobné bláto vlastně vůbec netýká. No a co si o tom myslíte
vy? Napište na klubový email, jestli chcete v Klokanovi informace o politickém dění v ČR nebo snad raději ani ne...
Lucie V.

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a
známým smutnou zprávu, že nás navždy opustila
paní

Jana Maříková
“Thank

you Vám v em za hezké dny,
za úsm v, ale já musím jít, Jana “

Zesnula po dlouhé nemoci dne 20. 10. 2013.
Poslední rozloučení proběhlo v úterý 29. 10. 2013
v Pinaroo Valley Memorial Park, Padbury.

P.S.: ,,a já díky za každé slovo od Vás, Honza“
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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
Manželka měla v posteli milence, když uslyšela, jak přijíždí manželův automobil.
Nezpanikařila a rychle vymyslela řešení:
Postavila chlapa do kouta, řekla mu, aby se
ani nehnul, namazala ho dětským olejem a
posypala alabastrovým práškem. Když se
manžel podivoval, co to je, povídá: "Drahý,
Řešení z minulého čísla
to je socha. Stejnou si koupili Štěrbovi naproti přes ulici a mně se tak líbila, že jsem si řekla, že si ji
koupíme taky.
"Tím debata skončila a o soše už napadlo ani slovo, ani když
šli večer spát.
Ale chvilku potom, co manželka usnula, se manžel zvedl z
postele, odešel do kuchyně, namazal pečivo, nakrájel salám,
přiložil okurky, otevřel pivo a odnesl to soše se slovy:
"TU MÁTE, VEMTE SI. JÁ TUHLE STÁL U ŠTĚRBŮ DVA DNY
V POZORU JAKO IDIOT A NEDALI MI ANI SKLENICI VODY!"

Obtížnost: snadná

Miláčku,
nahá ?"

proč jsi celá

"To jsou přece šaty lásky, drahý !"
"Hm, no mohla sis je
alespoň trochu přežehlit !"¨
Žena: "Dneska ráno v
metru tři chlapi vstali,
aby mi uvolnili místo."
Muž: "A vešla ses?"

"Vážená paní, pokud se
Vám cena za plastickou
operaci zdá příliš vysoká, pak Vám mohu doporučit už jen hustý závoj."
Horský průvodce říká:
"Kdyby dámy na chvilku
zmlkly, slyšeli bychom
řev vodopádů."
"Venku je tak krásně,"
povídá muž manželce,
"a ty se dřeš s parketama! Měla bys jít raději na vzduch a umýt
mi auto."
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Čeština pro dospělé
Výuka češtiny probíhá ve dvou dnech a na dvou místech:

Radio Czech & Friends 95.3 FM
každé pondělí 16:30-17:30

Úterý The Rise, 28 Eighth Avenue, Maylands.
Začátečníci od 17:30 do 19:00ů pokročilí od 19:00 do 21:00.

kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové adrese

www.radiovysilaperth.com

Sobota Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue,
Woodlands
Začátečníci od 8:30 do 10:00, Pokročilí od 10:00 do 12:00

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

Kontakt:
Ashley (anglicky) ashleyball@iinet.net.au
Gábina (česky, anglicky) gabbieperth@gmail.com
Podrobnosti na našich webových stránkách
ww.CzechSlovakWA@hotmail.com

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 11:45

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 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

Kdy:

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 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

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

každý čtvrtek 9:30-12:30

Nové maminky, prosíme, ozvěte se před svou první návštěvou telefonicky
nebo e-mailem na kontaktní osobu:

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

10. November 11.30
8. December 11.30
25. December 11.30

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 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
9. 11. 2013
8. 12. 2013
31. 12. 13

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

Oldies Party
Mikuláš
Silvestr

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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