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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
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

Vážení přátelé,
srdečně vás zvu na přednášku mojí dcery Carly, která se bude konat 15. srpna (všechny
informace na přiložené pozvánce). Její vášeň pro správnou výživu a celkový životni styl
inspiroval nejenom celou její rodinu, ale mnoho dalších lidí, kteří měli možnost si ji poslechnout. Vzhledem k tomu, že Carlina znalost českého jazyka je spíše " poslechová "
přednáška bude v angličtině.
Těšíme se obě na vaší účast.
Vlasta Thomas

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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Povodně 2013
Na začátku června 2013 zasáhly Česko
ničivé povodně. Může za to nadprůměrně deštivé počasí, při kterém spadlo rekordní množství srážek. Jedná se však jen
o náhodný jev, trend lze pozorovat spíš u
rostoucích teplot vzduchu.
Kvůli vytrvalým dešťům začaly velmi
rychle stoupat toky Sázava a Labe, ale i
menší řeky a potoky. Voda zaplavila památník v obci Ležáky na Chrudimsku.
Na Vysočině hrozilo kvůli velké vodě zřícení historického mostu v Ronově nad
Sázavou, který je ve špatném technickém
stavu. Na místě zasahovali hasiči. Místní
vodohospodáři a majitelé rybníků byli
vyzváni k provedení preventivních kontrol stability hrází a prostupností přepadů.
V Praze I ostatních větších městech byly postaveny protipovodňové bariéry. Očekávaný průtok Vltavy ze dne 25. června
byl 600 kubických metrů za sekundu. Přes veškeré obavy však byla velká voda zvládnuta poměrně úspěšně. Velkou zásluhu na tom nese I vltavská kaskáda, která podle ministerstva zemědělství zvládla odpouštění vody a rozplánování veškerých akcí na jedničku.
Záplavy si však I přes veškerou snahu všech zúčastněných složek vyžádaly 15 obětí na lidských životech. Jeden člověk je
stále pohřešován. Majetkové škody se šplhají do miliardových výší, jen v Praze se počítá se dvěma miliardami na opravy.
Otázkou je, proč I po patnácti letech častějších zkušeností s povodněmi, se stále staví domy v záplavových oblastech. Podle bývalého premiéra Petra Nečase by se na problém měla podívat důkladněji I vláda, odpovědnost je ale zatím na obcích,
jež rozhodují o územních plánech. “Tam, kde jsou povodně, to vypadá jako hazardování s majetkem lidí,” uvedl.
Zdroj: Novinky.cz

Reakce na akce: Oslava Noci Svatojánské
V sobotu 22. 6. jsme se s Jitkou vypravily na oslavu svatojánské noci. Tento rok jsme se rozhodli, že vzhledem k loňskému neúspěchu
nemá cenu tuto akci nějak přehánět, ale stále nám to připadalo
jako bezva nápad. Gábina připravila ne příliš náročnou soutěž, po
cestě do baru Botanica se stavit ve 3 podnicích, v každém si dát
nějaký nápoj a schovat si účtenku. S Jitkou jsme byly opravdu rády,
že jsme soutěžit nestihly a dorazily v 8 hodin přímo do Botaniky.
Tam na nás čekala jen samotná Gábina s pokladem. Po tom co my
už jsme popily a povečeřely, dorazili ještě tři opozdilci na skleničku
a tak jsme si nakonec i zasoutěžili o poklad a Jitka si domů odnesla
pirátský úlovek. Tož zase za rok….
Lucie V.

Veletrh pracovních příležitostí
pro kvalifikované migranty
Veletrh pořádaný Office of Multicultural Interest Vám představí
vystavovatele z řad soukromých
zaměstnavatelů, státní správy,
expertů ohledně víz a poskytovatelů
práce v oblasti zdravotních služeb a
pojišťovnictví. Budete mít možnost se zeptat a probrat s nimi Vaši aktuální situaci a možnosti.
Pracovní veletrh se koná v sobotu 27. a v neděli 28.7. 2013 od 11:00 do 16:00 na adrese Hyatt Regency, 99 Adelaide Terrace Perth. Vstup zdarma, pokud se registrujete na adrese www.skilledmigrant.com.au/events/perth/.
Nezaregistrovaní účastníci zaplatí $10 u vstupu, děti a mladiství do 16 zdarma.
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Milada Horáková
Právnička Milada Horáková
byla významnou osobností
protinacistického odboje a
velkou část druhé světové
války strávila ve vězení. Celý
život se aktivně věnovala politickým i sociálním otázkám a
její kritický postoj k poválečnému dění v Československu
potrestali komunističtí pohlaváři popravou. Dodnes je
symbolem zločinů minulého
režimu.
Milada
Horáková,
rozená Králová, se narodila v Praze 25. prosince 1901 jako druhé
ze čtyř dětí Čeňka a AnnyKrálových. Otec, který tehdy pracoval jako obchodní zástupce tužkařské firmy, vštěpoval
svým dětem vlastenecké cítění v duchu prezidenta Masaryka. Dvě z dětí na začátku první světové války podlehly spále
a Milada dostala na starost o 16 let mladší sestru Věru. Vedle toho navštěvovala gymnázium. Kvůli účasti na nepovoleném protiválečném průvodu však byla vyloučena a odmaturovat mohla až tři roky po válce.
Její původní plán odejít studovat medicínu byla pod vlivem
otce nucena přehodnotit a dát se na dráhu právničky. Během studií se aktivně účastnila veřejného a kulturního života. Zároveň poznala Bohumila Horáka, za něhož se později
provdala a měla s ním dceru Janu.
Bojovnici za ženská práva hrozili popravou už nacisti
Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy nastoupila Horáková do Ústředního sociálního úřadu hlavního
města Prahy na místo právničky. Měla na starosti zejména
sociální otázky. Stala se také členkou Československého červeného kříže a řady sociálních spolků.
Horáková je dnes poměrně nedoceněnou, nýbrž velmi významnou postavou v otázce ženské emancipace. Z role
právničky se snažila realizovat zrovnoprávnění žen, které
slíbila ústava z roku 1920. V tomto směru ji silně ovlivnilo
přátelství
se
senátorkou
Františkou
Plamínkovou, zakladatelkou a první předsedkyní Ženské národní rady. V rámci této organizace připravovala Horáková návrhy
pro legislativní začlenění žen do společnosti a jinak se angažovala v otázce ženské emancipace.
Krátce před okupací byla Horáková propuštěna ze svého
místa na pražském magistrátu. Nadále však pracovala na
zlepšení sociální situace v okupované zemi a pomáhala

Společnost Člověk v tísni odstartoval novou kampaň při příležitosti třiašedesátého výročí justiční vraždy Milady Horákové s názvem “Proti ztrátě paměti”. Dvacátý sedmý červen, den kdy byla Milada Horáková popravena, je v České
republice zapsán jako významný den - Den památky obětí
komunistického režimu.
Ze stránek kampaně:
Smyslem kampaně je vzdát úctu obětem komunistického
režimu a připomenout zločiny komunismu, na které bychom
neměli zapomínat. Základní východiska shrnuje memorandum Proti ztrátě paměti, ke kterému se připojuje řada osob
ností a kterému se můžete připojit i vy.
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organizovat odboj. Věnovala se pomoci vysídleným rodinám
nebo rodinám zatčených odbojových pracovníků. Zároveň
se stala členkou odbojové skupiny Petiční výbor Věrni zůstaneme, pro niž vybudovala síť ženských spolupracovnic. S její
pomocí obstarávala prostředky pro lidi v ilegalitě a získávala
informace pro výzvědnou službu.
Větší část války však Horáková právě pro svou odbojnou
činnost strávila ve vězení. Spolu s manželem byla 2. července 1940 zatčena a dva roky vězněna střídavě na pražské
Pankráci a Karlově náměstí. Po měsících věznění v terezínské Malé pevnosti byla držena v německých soudních věznicích. Tam byla odsouzena k trestu smrti, který byl později
zmírněn na osm let v káznici. K výkonu trestu nastoupila ve
věznici v Aichachu v Horním Bavorsku, odkud ji na konci
války osvobodili američtí vojáci.
Z válečného bláta do louže komunismu
Brzy po válce se navzdory původním slibům opět zapojila do
politiky. Za Československou stranu národně socialistickou
(ČSNS), jíž byla členkou od roku 1929, byla v roce 1945 zvolena poslankyní Prozatímního národního shromáždění. Kromě toho se stala předsedkyní Československé rady žen, nástupnického orgánu Ženské národní rady.
Horáková byla kritičkou poválečné orientace na Sovětský
svaz, čímž se stala trnem v oku komunistických předáků a
dostala se do hledáčku státní bezpečnosti. Pro svou politickou revoltu byla brzy "odstraněna" z čelní pozice v Československé radě žen stejně jako z jiných veřejných funkcí.
Sama se pak po únorovém puči v roce 1948 vzdala poslaneckého mandátu. Nadále se ale aktivně účastnila formování protikomunistického odboje.
27. září 1949 byla Milada Horáková zatčena a v červnu následujícího roku postavena před soud. Spolu s několika dalšími se stala obětí vykonstruovaného soudního procesu, na
jehož základě byla za údajnou velezradu a špionáž odsouzena k trestu smrti. Nepomohlo ani přimlouvání významných
osobností v čele s Albertem Einsteinem. Samotná odsouzená se vzdala možnosti požádání o prezidentskou milost.
Milada Horáková byla popravena v ranních hodinách 27.
června 1950 na dvoře pankrácké věznice jako poslední ze
čtyř odsouzených k trestu smrti. Dodnes není známo, kde
skončily její ostatky. Urnu s popelem totiž rodina popravené
na vykonavatelích trestu nevymámila. Horákové byl posmrtně udělen řád T. G. Masaryka I. třídy, medaile svobody a
Záslužný kříž. Den její smrti se stal Dnem památky obětí komunistického režimu.

Českou společnost jako by v posledních letech postihovala
ztráta paměti. Čím dál silněji se prosazuje smířlivý pohled na
naši komunistickou minulost, zločinná podstata tehdejšího
režimu upadá v zapomnění. Proto chceme při příležitosti
výročí popravy dr. Milady Horákové znovu připomenout, jak
se komunistická ideologie (nejen u nás) projevila v praxi.
Trvalý antikomunistický postoj považujeme za stejně důležitý jako například antinacismus nebo antirasismus. Zároveň
chceme vzdát úctu všem obětem a aktivním odpůrcům komunistického režimu.
Informace o kampani a jak se do kampaně zapojit jsou na
stránkách www.protiztratepameti.cz

Už jste vyzkoušeli klokaní maso?
Šťavnaté, mnohostranně použitelné červené maso s nízkým
obsahem tuku a cholesterolu a vysokým obsahem proteinů
a minerálů. To je klokaní maso. Už jste ho někdy jedli?
Klokaní maso svou vůní a chutí připomíná srnčí zvěřinu,
ale křehkostí a již zmíněnou šťavnatostí je zcela odlišné.
Jeho konzumace je doporučována lékaři především
v případech nízkotučných diet pro lidi s nadváhou,
vysokým obsahem cholesterolu v krvi, s vyšším
krevním tlakem nebo pro diabetiky či sportovce.
Klokani, jejichž maso je určeno ke konzumaci, žijí až do
doby jejich odlovení ve svém přirozeném prostředí.
Odlovení pak provádí speciálně vyškolení lovci, což zaručuje
etické zacházení s klokany a zamezuje trápení zvířat.
Klokanů existuje 48 druhů a pouze čtyři druhy je dovoleno
lovit pro jejich maso za přísných podmínek a kvót stanovených australskou vládou. Jejich odlov byl přitom dovolen až

poté, co jejich počet ve volné přírodě stoupl natolik,
že příroda sama už je nebyla schopna uživit; proto
klokani začali spásat i porosty, které jsou určeny
především pro hovězí dobytek a ovce a tím způsobovali
velké škody farmářům. Povolení řízeného odlovu by těmto
škodám mělo předejít a zároveň by jeho přísné podmínky
měly zajistit optimální počet klokanů ve volné přírodě.

Klokaní steaky
na červeném víně
Co potřebujeme pro 4 porce:
Asi 0,5 kg klokaního masa, nebo 4
filety; 2 dcl dobrého suchého
červeného, lžičku čerstvě nasekané pažitky, 1 až 2 stroužky česneku (drcené), 1 nadrobno nakrájená cibule, 1 lžíce oleje, 1 smetana
Postup: Z vína, pažitky, česneku a
cibule si smícháme bowli.
Do ní naložíme klokaní maso, přikryjeme fólií a dáme přes noc,
nebo alespoň na dvě hodiny, do
ledničky marinovat. Po vyjmutí
marinádu z masa otřeme, marinádu ale nevyhazovat! Maso zprudka orestujme (asi 2 minuty po
každé straně) na rozpáleném oleji. Pak stáhneme oheň a vaříme
ještě asi tři minuty ("medium").
Maso vyndáme z pánvičky, ale
zajistíme, aby zůstalo teplé. Do
pánvičky přilejeme marinádu a
smetanu a přivedeme k varu. Po
zmírnění plamene vaříme ještě asi
tři minuty, dokud omáčka nezhoustne.
Filety nakrájíme na tenké plátky a
na talíři přelijeme horkou omáčkou. Jako přílohu můžeme servírovat brambory na jakýkoli způsob. Někteří labužníci odporučují
cukrové hrachové lusky.

(zdroj: zena.cz)
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Naše zážitky z dovolenky
Košice Gurmán Fest
Mala som možnosť, a som veľmi
rada , že k tomu došlo, sa stretnúť s Lukášom Svobodom - majstrom sveta v čapovaní piva
a vicemajstrom Petrom Škripkom.
Milí mladí páni , bol to pekný
zážitok.
Dagmar Savka

Lákavé jedlo krásne naaranžované, stovky podmanivých vôní, rozmanité chute jedál po
lahodnú sladkosť dezertov. Predovšetkým o tomto bude aj štvrtý ročník výnimočného
gastronomického festivalu Košice Gurmán Fest 2013, ktorý znovu priblíži zážitkovú gastronómiu
aj na východnom Slovensku. Tento rok bude program prepojený s témou „európska kuchyňa“
a umeleckým smerom “foodart“. Areál rozvoňajú vône talianskej, francúzskej, španielskej, maďarskej, ukrajinskej, slovenskej kuchyne a návštevníci sa budú môcť zahryznúť do špecialít prestížnych košických reštaurácii.
Festival bude aj o prezentáciách košických reštaurácií a hotelov, o bohatom sprievodnom programe a o tých najlepších šéfkuchároch,
barmanoch a someliéroch z celého Slovenska, ktorí predvedú v jedinečných kuchárskych show svoje umenie.
Súčasťou vstupu na Gurmán Fest bude aj vstup na unikátnu výstavu exotických motýľov!

Jak jsem potkal ryby. V Austrálii!
Pokud jste v Čechách nebyli příznivci rybaření, možná Vás
rybaření v Austrálii mile překvapí. Od českého “čekání na
kapra” se velice liší. Už třeba tím, že v WA nepotřebujete
rybářská povolení (Rybářský lístek), pokud chytáte ryby
ze země. Pouze v případě že rybaříte na lodi, je třeba zakoupit povolení – rybářský lístek stojí: na tři dny $10, na týden
$15, na měsíc $25 a na rok $45. Rybářský lístek samozřejmě
koupíte v každé prodejně. Z vlastní zkušenosti můžu říct,
že kontrola lístků není tak striktní a je spíše na Vašem
svědomí, zda si lístek pořídíte.. To ovšem neznamená, že
inspektoři se nemůžou objevit a zrovna po Vás ten lístek
chtít.
Výbava:
Výbavu si můžete pořídit celkem jednoduše. Maji tu všude
neuvěřitelný výběr prutů na moře, jak na chytání ze břehu,
tak na chytání z lodi, na hloubku a dokonce i na obří ryby. Takové vybavení běžně a v přijatelné ceně můžete
koupit v obchodě BCF , K-Mart,…
Návnada:
Nejčastější návnadou (bait) jsou chobotnice, krevety a malé rybičky. Všechny tyto druhy návnad koupíte na každé
benzínce blízko oceánu. To je velmi praktické, kdykoli se Vám zachce rybařit.
Místa:
Nejlepší místa kde se rybaří tak je Fremantle , Hillaris , Mandurah , Rockinham a pro milovníky větších dalek, třeba Albany.
Ale pro Perth je opravdu nejlepším místem Fremantle, kde je veřejné osvětlení, toalety a (zatím) bezplatné parkování …
Na co si dát pozor!
Jako všechno ostatní, i rybaření v WA podléhá zákonu. Jedním z nejdůležitějších kritérií je minimální velkosti ryby, kterou
ulovíte- takže na rybaření s sebou určitě vezměte metr. Zda si úlovek ponechat nebo pustit na svobodu za Vás rozhodne
takzvaný undersize limit, který se liší podle druhu ryby. Ve většině “rybářských” obchodů je k mání příručka a minimální
velikost ryb také lze najít na internetu. Denní dávka ulovených, povolených ryb na osobu je 16 kusů ryb.
Tak hodně štěstí a lovu zdar!
Petr Samiles
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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.

Generation Toys
Books
Pillows
Plush Toys
Wooden Toys
Dinnersets
T-Shirts
Puzzles
Visit: www.generationtoys.com.au

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
8

Z Klokanovy kapsy SUDOKU

Holčička udiveně pozoruje maminku, jak si nanáší pleťovou masku.
,,Proč to děláš?" vyzvídá.
,,Abych byla krásná," odpoví maminka.
Po chvíli si začne krém stírat.
,,Co se děje?" nechápe holčička. ,,Vzdáváš to?"
V inzerci jedněch novin se objevil inzerát:
"Prodám kompletní rybářské
vybavení jen za 500 Kč. Volejte
26 11 42.
Ozve-li se mužský hlas, ihned
zavěste."

Obtížnost: velmi těžká

Místo antikoncepce jsem brala
deset let antidepresiva,teď mám
devět dětí a je mi to úplně jedno...
Stěžuje si muž manželce:
"Tak si to představ, Božka, doktor mi předepsal prášky na hlavu, ale
když se předkloním, tak mi padají..."
"Pavle, nemohla bych jet s tebou tentokrát do Paříže?" Dotírá
manželka
pana ministra.
"Ale má drahá, já tam budu mít
spoustu práce, byla bys celé dny
sama."
"To nevadí, já bych se zatím poohlédla po obchodech, koupila
si nějaký
ten svetřík, šaty a různé doplňky..."
"To si přece můžeš koupit tady
taky."
"Přesně to
jsem chtěla
slyšet!"

Řešení z minulého čísla

9

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

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.

www.radiovysilaperth.com

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
10:00 – 12:00 mírně pokročilí a pokročilí

!!!!!Pozor změna vysílacího času!!!!!
Radio SBS 96.9 FM
Každý čtvrtek 17:00-18:00 česky
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech

Každý pátek 15:00-16:00 slovensky

Bližší informace u ballashley@hotmail.com (AJ) anebo
gabbieperth@gmail.com (ČJ, AJ).

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

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.

14. July 11.30
11. August 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
22. 6. 2013
20. 7. 2013
28. 9. 2013

Svatojánská noc a hledání pokladu
Zabijačková večeře
Svatováclavský ples

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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