ISSUE December 2013

Obsah čísla
strana 2:
 Úvodní slovo
strana 3:
 Pozvánka
strana 4:
 Pozvánka
strana 5:
 Reakce na akce
strana 6:
 Perthská mincovna
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
Tajemnice:
Iva Nováková
Pokladník:
Lukáš Kořínek

Úvodní slovo
Zdá se mi to jako nedávno, co jsem připravovala ilustrovaný kalendář akcí na
tento rok a ejhle, ono už je konec listopadu 2013 a je třeba přemýšlet, co připravit na ten rok další. Když se poohlédnu za uplynulými měsíci, tak vidím dny
nebo večery, kdy se objevilo členů a příznivců České a Slovenské asociace přes
stovku anebo taky jen pár desítek nadšenců. K nejpopulárnějším sešlostem,
dovolím si říct stálicím v našem akčním kalendáři, patří beze sporu Táborák,
Zabijačka - po novém Vepřové hody a Dětský den. Mikuláš nás letos teprve čeká, ale po zkušenostech z uplynulých let patří jeho příchod mezi děti také
k početně navštěvovaným událostem. Zdá se, že k populárním akcím se začíná
řadit také jarní kempování a taneční zábavy. Přednášky, promítání filmů, výlety do přírody a sportovní dny se těší pozornosti menší skupině lidí, tematicky
vyhraněných.
Naše malá skupinka lidí, říkají nám členové výboru, by ráda organizovala takové akce, které by byly příležitostí pro všechny Čechy a Slováky žijící v Západní
Austrálii, jejich partnery, přátele a další příznivce české a slovenské kultury se
sejít, dobře se „po našem“ pobavit a česky nebo slovensky poklábosit. Abychom mohli připravit pestrý program na rok příští, rádi bychom od Vás slyšeli,
jaké akce jsou pro Vás nejpřitažlivější. Ne, nebojte se, žádné dotazníky na
schůzi ... v dnešní elektronické a „facebookové“ době je to jako jezdit na koni
po dálnici.
Na našich webových stránkách
v rubrice AKCE 2013 najdete
od prosince proklikávací hodnocení
všech akcí, které jsme pro Vás připravili na rok 2013. Dejte nám, prosím
vědět, jak se Vám líbily. Instrukce, jak
a kde klikat, jsou na stránkách uvedeny. V další rubrice, nazvané AKCE
2014,
najdete
náměty
na
„organizovanou zábavu“ na příští rok.
Najdete si, prosím, minutku, a klikněte
nám na akce, které v příštím roce uvítáte.
Moc o Váš názor stojíme.
Za členy výboru děkuje

Gábina Baladová

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

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
2

3

275 Stirling St., Perth—Northbridge

4

Oldies but Goldies
Konečně se český klub
dokopal ke konkrétní
výživné akci - diskotéky
ve stylu 80. let - to tu
teda fakt ještě nebylo!
Nebylo síly, která by mi
měla zabránit v účasti
na této akci (snad jedině náhlý pobyt na JIP a
nebo na nějakém uzavřeném
pavilónu).
Nicméně jsme požádaly
dceru naší kamarádky,
zda by mohla dozírat na
naše holky a celej tejden předtím jsem se
prohrabávala mým šatníkem. No, nějaký dá se
říct i oděv do společnosti by se našel, ale zrovna ve stylu staré doby to moc nebylo. Nicméně jsem oblékla jedny šaty a ten dojem 80. let
jsem hodlala dohnat účesem. Ten jsem si totiž zhruba 20
minut tupírovala, na trvalou už nebyl čas! (to jsem jen tak
zavzpomínala na staré dobře časy :)
Když se přiblížila 6 hodina, přišla Elaine, dozorkyně pro naše
holky. Když mě uviděla, málem se skácela v hysterickém
oblouku. Poté co se mi podařilo ji probrat z mrákot (mám
kurz 1. pomoci :), jsem ji vysvětlila, o co jde. Elaine zasvítily
oči a pak se na mě lítostivě podívala a nakonec se rozzářila,
poté mi odvětila, že má doma garderobu retro oblečení a že
pro to sjede. Takže zatímco já jsem pilně lakovala svůj rozdrb, aby mi nelehnul, Elaine se vzdálila, aby za 10 minut byla zpět s velikou taškou narvanou zářivým oblečením
a s nějakými růžovými doplňky.
Srdce mi zaplesalo nad tou nádherou, fakt že šaty od Versace by mi neudělaly takovou radost, jako ty třpytivý od Dotti,
který jsem si vybrala. Do toho se Elaine vytasila ještě s návleky na nohy, růžovou rukavicí a růžovým křížem na krk.
Když jsem se na sebe podívala byla jsme v šoku - ze zrcadla
na mě zíral kříženec Jane Fonda, Tina Turner, Madonna a
taky příměs Lady Gágá (i když ne, ta v tý době ještě chodila
po houbách :). No fakt super úžasný!
Děti jsme předali a vyrazili. Do Asijského klubu, který nám
zapůjčil barák, to nebylo daleko, takže jsme zanedlouho
vystupovali uprostřed Perthu. Já vylezla z auta a šla pomalu
napřed, zatímco Steve zamykal auto a něco přerovnával v
kufru. Tak jsem se zastavila a znuděně čekala. Trochu mě
vyvedly z míry projíždějící automobily, jejichž řidiči lehce
přibržďovali. Ale když se objevil Steve, tak odjeli. Sakra, že
bych přišla o kšeft?

Nicméně v klubu se zatím všechno připravovalo, bylo tam
pár lidí, doufali jsme, že jich ještě aspoň několik přijde...párky od českého řezníka byly připravené v kotli, točené pivo připravené se roztočit a tatranky a sójové suky čekaly na své kupce (v podobě Steva, kterej jim nikdy neodolá) a
hudba začala konečně hrát.
Kolem 8 hodiny se konečně začali trousit lidi a začínalo být
živo. Já jsem prakticky od 7 hodiny neslezla z parketu, hudba byla prostě úžasná, krásně se vzpomínalo a ta dýdžejka
měla naprosto úžasný repertoár. Naštěstí (nebo naneštěstí)
pár speakerů nefungovalo, takže se při tanci (pokud se těm
záchvatům svatýho Víta dá tak říkat) dalo i povídat. Hrálo se
i na přání, což většina návštěvníků přivítala s potěšením,
takže se u mixážního pultu tvořila fronta.

Jitka přivezla nějaké svítivé doplňky, třeba ty v podobě obrovských brýlí, (které nemá tutově ve sbírce ani Naďa Urbanková)a které se hned ujaly a kolovaly sálem. Fakt jsme
se vrátili do 80 let! Bylo to prostě úžasný! Já jen doufám, že
tato akce nebyla poslední! Doporučuji všem na příště sehnat au-pairky a přijít, fakt to stálo za to!
Po půlnoci jsme dorazili domů, já padla po postele - a ráno strašný !!! Nemohla jsem se postavit na nohy! Ne, nebylo to
vlivem alkoholu, ani mě nesklátila obrna. Jen moje chodidla
dostala takovej záběr, jako ještě snad nikdy. No pravda, 5
hodin nonstop tance, kdo by se divil, že jsme zbytek neděle
strávila v posteli s bolavým tělem?? Ale jak říkám, všechno
to následně utrpení rozhodně stalo za to. Cítím, že po Silvestru bude hůř :))))
Andrea Lack
http://stevemadisonandrea.blog.cz/

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
5

Už jste se byli podívat v Perthské mincovně?
Pokud jste se už delší dobu nevážili, můžete zkusit speciální
váhu, na kterou se snad ani dámy nebudou bát, protože
zde platí čím více - tím lépe. Tato váha totiž neukazuje kilogramy, ale vaší hodnotu pokud byste byli ze zlata.
Na konci exkurze si můžete navrhnout svoji vlastní minci s
obrázkem, důležitým datem či vzkazem, kterou vám záhy
speciální stroj vyrobí. Pokud dáváte přednost suvenýrům
nebo šperkům, zakoupit si je můžete v mincovním obchodě.
Na závěr několik praktických informací:
Adresa: 310 Hay Street, East Perth, WA 6004
Pokud vaše odpověď zní ne, pak vás snad tento článek inspiruje k návštěvě jedné z nejvýznamnějších historických
budov v Západní Austrálii. Rozvoj města Perth, hlavně v
jeho začátcích, je spjat právě s mincovnou. Když v Západní
Austrálii začala zlatá horečka, bylo nutné vytěžené zlato
někde zpracovávat. Odvoz zlata na zpracování do Londýna
by bylo nákladné a nepraktické, a tak právě díky své odlehlosti, Perth vděčí za založení pobočky Královské mincovny (Royal Mint) v roce 1899. Tímto se započal nevídaně
úspěšný příběh, v průběhu kterého se z mincovny zrodila
společnost patřící mezi největší a nejznámější zpracovatele
zlata a drahých kovů na světě.

Prohlídky: se konají denně mimo Christmas Day, Boxing
Day, New Year's Day, Good Friday a Anzac Day
v časech 9:30, 10:30, 11:30,12:30, 13:30, 14:30 a 15:30.
Vstupné:
Dospělí

$15.00

Concession Card

$13.00

Děti (4 - 15 let)

$5.00

Děti (0-3 let)

no charge

Rodinné vstupné (dva dospělí/dvě děti)

$38.00

Více informací na: www.perthmint.com.au/
visit_the_mint_perth_mint_visitor_information.aspx
Pavel Zausin

Mince a zlaté cihly, které mincovna stále razí často v omezených nákladech, patří mezi vyhledávané sběratelské
skvosty pro numismatiky po celé zeměkouli.
Prohlídka v mincovně je velice příjemně strávených přibližně 45 minut, během kterých se seznámíte s unikátní sbírkou zlatých cihel, mincí a nugetů. Výklad je zpestřen několika záviděníhodnými příběhy o místních nálezcích obrovských nugetů zlata a průvodce vám během procházky mincovnou naživo ukáže, jak se opravdová zlatá cihla odlévá.
Celá prohlídka je spojená s několika světovými primáty.
Budete si například moci prohlédnout největší zlatou minci
na světě z 99.99% ryzího zlata, v celkové hodnotě více než
50 milionů dolarů. Obrovská mince váží jednu tunu a od
roku 2012 je zapsaná v Guinessově knize rekordů. Nahlédnete do největší mezinárodní sbírky zlatých cihel na světě a
jednu z nich si budete moci i potěžkat. Také uvidíte opravdové zlaté nugety, jak jinak než v Australské největší sbírce
zlatých nugetů.
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České tenisové hvězdy v Perthu
Po roční přestávce se v Perthu opět představí český tenis v poháru smíšených družstev Hopman Cup, Jeho 25. ročník se
bude konat v Perth Arena od 28. prosince 2013 do 4. ledna 2014. A máme se na co těšit, protože nás budou reprezentovat Petra Kvitová a Radek Štěpánek. Petra bude obhajovat vítězství z roku 2012 (tehdy společně s Tomášem Berdychem).
Pozornosti médií zajisté neunikne ani to, že Českou republiku bude opět reprezentovat dvojice, která je párem nejen na
tenisovém kurtu, ale i v životě (již v letech 2007 a 2008 Českou republiku zde hráli Tomáš Berdych s Lucií Šafářovou, kteří
v té době byli rovněž partnery).

Petra Kvitová (23), momentálně 6. nejlepší hráčka
světa, mj. vítězka Wimbledonu 2011 a členka
vítězného týmu v Fed Cupu (2011, 2012).

Radek Štěpánek (34), momentálně 44. na tenisovém
žebříčku ve dvouhře a 9. ve čtyřhře, mj. vítěz čtyřhry
na Australian Open 2012 a US Open 2013 (společně s
Leanderem Paesem) a člen vítězného týmu v Davis
Cupu (2012, 2013).

Přijďte náš tým povzbudit – podle rozpisu na oficiálních stránkách Hopman Cupu (www.hopmancup.com) budou naši
hrát v neděli 29. prosince 2013 od 10 hodin proti Španělsku, v pondělí 30. prosince 2013 od 17:30 proti Francii a v pátek 3.
ledna 2014 od 17:30 proti USA. Vstupenky je možné objednat na internetových stránkách www.ticketek.com.au od 35
dolarů za dospělého.
Domácí Austrálii budou reprezentovat Bernard Tomic a Samantha Stosur. Z dalších účastníků Hopman Cupu vybíráme
např. Agnieszku Radwanskou (5. v žebříčku) nebo Jo-Wilfrieda Tsongu (10).
(P.S.: Pokud vypadáte tak hezky jako Martina DB nebo se alespoň namalujete a obléknete do národních barev tak, jako
minulý rok Roman I., je dost možné, že vás vaši blízcí uvidí i v České televizi.)

Rádio Czech and Friends
Milí přátelé,
Vánoce se zas blíží, je čas si posílat
vánoční pozdravy a i rádio Czech and
Friends přeje všem krajanům hezké
prožití vánočních svátků a pevné
zdraví do budoucího roku 2014 a po
dobu školních prázdnin jsou nejen
pro děti ale i pro dospělé připraveny
pohádky. Mějte se moc moc krásně,
s pozdravem,
Ludvík Jedla
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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 vánoční kapsy
SUDOKU
Vánoční lití olova
Ještě na začítku minulého století se tento zvyk dodržoval v každé domácnosti. Z důvodu nedostatku olova během světových válek tento zvyk upadl.
Lití olova ukazovalo, co vás čeká v následujícím roce. Odlévalo se na štědrý den před nebo po večeři.
Postup lití olova:
Olovo nahříváme nad plamínkem svíčky v kovové naběračce, lžíci (použijte nějakou nepotřebnou). Po rozžhavení (lžíce cca
za 5 min.) nalijeme do nádoby se studenou vodou a asi po 2 – 3 min. vzniklý tvar vyndáme. Potom musíte zapojit fantazii a najít si ve vzniklém odlitku nějaký význam.
Čím více olova zahřejete, tím lepší vznikne obrazec.
Pozor na oči a ruce, olovo by mohlo při manipulaci vystříknout.
Kde si obstarat olovo na odlévání?
Nejlépe v rybářských potřebách je možné koupit olovo v podobě závažíček. Dále je možné na internetu zakoupit domácí sadu se vším, co k odlívání potřebujete.

Význam základních tvarů odlitého olova:
čáry rovné - spokojený, klidný život
čáry vlnité - nejasnosti, zmatky, cestování
čáry jako půlkruh – falešný přítel, zrada, rozchod
kruh uzavřený - finanční zisk, dědictví
kruh porušený - zklamání, špatné zdraví, špatná finanční situace
dva kruhy - svatba
dva porušené kruhy – rozchod, zrušení zásnub nebo svatby
ovál - sňatek z lásky
čtverec - harmonický život

trojúhelníky - štěstí v podnikání
jeden kříž – smrt přítele nebo příbuzného
dva kříže – zajištěné stáří
mřížky – vězení
zvířata - buď milosrdný
hadi - nepřátelství, zrada
hvězdy – úspěch ve všem
květiny – láska, rodinné štěstí
stromy – dlouhá životní cesta

A co jste si na vánoce odlili vy?

Pouštění lodiček po vodě

Pověry u Štědrovečerní večeře

Není mnoho lidí, kteří by alespoň jednou v životě o Vánocích nezkoušeli pouštět lodičky ze skořápek ořechů. Ale i
tak si připomeňme, jak se to dělá:
Je velmi důležité, aby si svou lodičku každý zhotovil sám. Při
věštbě můžeme položit jakoukoliv otázku týkající se lásky,
rodiny, práce, úspěchů, majetku atd...
Smí se položit jen jedna jasně formulovaná otázka a to v
okamžiku, kdy budete v lodičce zapalovat svíčku a spouštět
ji na vodu.
Co znamená konkrétní chování lodičky?
- zůstala u břehu - v příštím roce žádné změny, vše zůstane
při starém
- se hned potopí - jakákoliv snaha zlepšit svou situaci bude
marná
- se při plavbě dotýká jiné lodičky - láska a přátelství
- utvoří kruh s ostatními - bezproblémové soužití, vzájemná
úcta, přátelství a tolerance
- se ocitne uprostřed ostatních - majitel lodičky potřebuje
ochranu a pomoc, je zranitelný a citlivý
- se ocitne mimo kruh majitel v nadcházejícím roce rodinu opustí
- se točí v kruhu - nerozhodnost, nevíte co
od života chcete
- se zhasnutou svíčkou
- neupřímnost, komplikovaný citový vztah
- sama dopluje k druhému břehu - získáte,
po čem toužíte
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Podle tradice mělo být na štědrovečerním stole devatero
pokrmů.
Magickou moc měla plachta, pokrývající stůl. Na jaře z ní
hospodář rozséval obilí, aby bylo pěkné a nebylo potlučené
od krup.
Pro hojnou úrodu bylo třeba sníst nejprve lžíci hrachu.
Někde vařili polévku s dlouhými nudlemi, aby mělo žito
dlouhé klasy.
Večeře se začínala a končila modlitbou, ve které se vzpomínalo na zemřelé členy rodiny.
Hospodyně nesměla vstát od stolu, jinak by jí neseděly slepice na vejcích, obsluhovala tedy děvčata.
Zbytky jídla byly zakopány do země, aby byla úrodná.
Když hospodyně připálí vánočku, bude o vánocích stonat.
Kdo si pod štědrovečerním stolem bos šlápne na sekeru,
toho nebudou bolet nohy a celý rok zůstane zdráv.
Při štědrovečerní večeři přivolávají pokrmy z čočky a jáhel
bohatství, drobná mince pod talířem peníze.
Vdavekchtivé děvče má na Štědrý den jedinečnou příležitost. Stačí, když tajně sebere devět patek od vánoček a do
roka je pod čepcem.
Večer před Štědrým dnem si položte k posteli ořech. Po
probuzení ho rozlouskněte a snězte. Po celý rok by vám
měly dát pokoj blechy a štěnice :-)
Sníš-li při štědrovečerní večeři kousek okoralého chleba,
bude tě držet štěstí.
Rozliješ-li víno, čekej do roka křtiny.
Česnek a med pojišťují zdraví, hrách dodává sílu.
Kdo nosí u sebe tři šupiny ze štědrovečerního kapra, toho
se drží peníze.
Řetězem ovázaný trnož stolu ochraňuje rodinu před zlými
duchy.

Kurzy českého jazyka pro dospělé

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

www.radiovysilaperth.com

Radio SBS 96.9 FM na 3 kanále SBS digitálního vysílaní
Každý čtvrtek 17:00-18:00 česky
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech
Každý pátek 15:00-16:00 slovensky
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak

S výukou češtiny pro dospělé začínáme v roce 2014 koncem
ledna. Lekce budou opět probíhat každé úterý podvečer a
sobotu dopoledne ve třech jazykových úrovních: Začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí. Učebnice Lída Holá, Akropolis:
New Czech Step by Step. Cena kurzu je $12/lekci.
Úterní výuka: The Rise, Community Office č. 8 (1. patro), 28
Eighth Avenue, Maylands
Sobotní výuka: Woodlands Primary School, 7 Bentwood
Avenue, Woodlands
Podrobnosti k výuce najdete na našich webových stránkách
www.CzechSlovakWA.org
Bližší informace také u ballashley@hotmail.com (AJ) anebo
gabbieperth@gmail.com (ČJ, AJ).

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

Česká škola Perth

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

pro děti od tří let

Česká

Kde:Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands

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

Kdy: školní soboty od 9:30 do 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,
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
8. 12. 2013
31. 12. 13

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

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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