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

 E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com 

SENIOR KLUB A KNIHOVNA 
K dispozici jsou české a slovenské  

časopisy, knihy, stolní hry. 
ZMĚNA 

Otevřeno každý druhý čtvrtek  
(  15.11., 29.11., 6.12., 20.12.2012) 

The Rise – 1. patro – Community Office č. 8 
28 Eighth Avenue, Maylands 

Těší se na vás knihovnice:  
Jiřina Hrabcová . 

NOVÁ SLUŽBA 
Seniorům a lidem bez možnosti dopravy do knihovny, kteří bydlí v Perthu,  

nabízíme dovážkovou službu knih domů. 
Na vyžádání zašleme poštou seznam knih, které v knihovně máme. Dle vašeho výběru 

doručíme knihy k zapůjčení 1x měsíčně až do domu. 
Najednou je možno zapůjčit až 5ks knih. Termíny doručení dle dohody a možností našich 

dobrovolníků. Služba je zcela zdarma. 
Seznam knih k stažení také na klubovém webu. 

Darujte knížky ! 
Máme zájem o kvalitní česky a slovensky psanou literaturu! 

Obsah čísla 

Členka výboru a editorka:  
Lucie Vrbská 
Tel. (08) 6460 5584 
Mobil: 0401 876 357,  
LucieVKlokan@gmail.com 
 

 

Rakouský klub srdečně zve všechny seniory, bez rozdílu země původu, na oběd a 
odpolední povídání při kávě/čaji a zákuscích. Na programu jsou také společenské 
hry.  

Vstup zdarma, cena obědu $10. Zájemci z české a slovenské komunity bez mož-
nosti vlastní dopravy hlašte se, prosím, na našem klubovém mailu, nebo na tele-
fonu: 9399 3744, abychom mohli zorganizovat odvoz do klubu a odpoledne roz-
voz k Vám domů.  

Každý 1. čtvrtek v měsíci od 10.00 do 15:00 

na 

Výroční schůze České a Slovenské asociace v WA 

se uskuteční v sobotu 16. 2. 2013 od 17:00 

v Australian Asian House, 275 Stirling St., Northbridge 

 
Náměty do programu jednání, nominace na nové členy výboru,  

tajemníka-sekretáře/sekretářku či doživotní členství laskavě zasílejte  

e-mailem na adresuCzechSlovakWA@hotmail.com či poštou na POBox 604, 
Mundaring WA 6073 

mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
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Czech & Slovak Association zve všechny děti na tradiční 

Mikulášskou besídku 
Tentokrát spojenou s výstavou ilustrací Zdeňka  

Milera  „Krtek v Austrálii a na Novém Zélandu“ 
 

   Kdy:                      9.12.2012 od 15:00 do 18:00  

   Kde:              Helenic Club, 75 Stirling St, Northbridge 

   Vstupné:     Členové:  děti zdarma, dospělí $6.00 

    Nečlenové:  děti  $12.00, dospělí $6.00 

    Děti do jednoho roku zdarma 
       V ceně vstupného je občerstvení pro děti i rodiče, dárek pro děti  a sešit  

       s vánočními aktivitami. 

   Program:     15:00 -  zahájení besídky a výstavy „Krtek v Austrálii a  

                                 na Novém Zélandu“ 

       Děti budou mít k dispozici hrací koutek s puzzle, plyšáky, dřevěnými hračkami,  

       knížkami a omalovánkami 

    15:30 -   vystoupení dětí z České školy Perth 

    16:00 -  příchod Mikuláše a jeho družiny 

     Na děti čeká i face painting a balónkové kreace 

 

Nejpozději do 2.12.  nahlašte počet dětí, jejich celá jména a věk. 

Volejte Jitku Smith na 9245 8137 nebo pošlete informace na email  

CzechSlovakWA@hotmail.com  . Do předmětu napište Mikuláš. 

Děkujeme a těšíme se na viděnou. 

mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
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Categories:  
Children's Clothing, Toy Shops, Accessories 
Hours: Mon-Sat 09:30 - 17:00 

     Sun          10:30 - 17:00 
 

Fremantle je specificky zajímavé a živé přístavní město 

většinou plné turistů, místních obyvatel či návštěvníků z 

okolí. Každý jednotlivec, partnerský pár nebo celá rodina 

zde může uspokojit své potřeby, touhy, ba i nálady. Pro-

jít se po písčitých plážích a nechat si hladit kotníky 

oceánem, zastavit se a pomazlit oko v Elizabeth’s 

Bookshop, za rohem vypít dobré kafe, za dalším rohem 

vejít do některé z galeríí a nechat na sebe zapůsobit 

umělecké fotografie, obrazy nebo nábytek z jarrah. A 

cestou tam nebo zpět navštívit úžasné Kakulas Sister 

Grocer, uvnitř vdechnout směsici vůní různých koření a 

koupit si z bohaté nabídky  Specialty Food, Coffee & Tea 

a návštěvu Fremantle uzavřít nakouknutím do vedlejšího 

obchůdku pro děti Mini Marché. Pravda je, že při každé 

navštěvě Fremantle jeden pozoruje, že některé ob-

chůdky chřadnou, jiné zanikají a některé vzkvétají! Tak 

tento obchůdek opravdu kvete a září na celé okolí. Ve 

výloze i uvnitř je možné pohladit okem i dotykem kvalit-

ní, velice vkusné a inspirativní zboží pro děti. Se zataj-

eným dechem a s obdivným úsměvem na tváři můžeme 

brát do rukou ty nejmenší oblečky pro právě narozené 

miminko, ohmatat si plyšového medvíka či zajíčka, 

dřevěné kostky, jééé a tady je kolotoč! Ztraceni ve 

vzpomínkách na naše dávné dětství opouštíme kouzelný 

obchůdek s blaženým pocitem, že až budeme mít 

vnoučata, až bude mít to naše malé narozeniny, až bude 

Christmas …, nebo si už neseme krásně zabalené TO, na 

čem uvízlo naše oko a oslovilo naši duši?  

 

 

 

 
Zina Pacák 

Fremantle  Mini Marché  
obchůdek pro děti 

Vánoční pečivo pro jižní polokouli 
 
Těsto: 
240 g hladké mouky, 
 100 g másla,  
80 g cukru moučka,  
trochu prdopeče (prášku do pečiva),   
špetka soli,  
2 žloutky nebo 1 vejce  
Bílková poleva:  
2 lžíce prosátého moučkového cukru,  kousek bílku  
(asi jako hrášek), lžicka citrónové štávy 

Postup: 
Vše smícháme v hladké testo, dáme na půl hodiny odpočinout do chladu. 
Pak vykrajujeme srdíčka, kterým odřízneme asi 1 cm špicky (záleží na velikosti vykrajovací formicky).  
Pečeme ve vyhřáté troubě na 170° C do zlatova. 
Po upečení slepujeme po dvou pikantní  zavařeninou a bílkovou polevou nakreslíme dle fantazie kalhotky.  

Doporučuje se použít hladkou mouku a velmi jemný cukr, jinak budete mít prdelky rovnou  
s celulitidou.  

http://www.yelp.com.au/c/fremantle-western-australia-au/gourmet
http://www.yelp.com.au/c/fremantle-western-australia-au/coffee


 

 

 

Reakce na akce 

Nanga Mill podruhé 

Poslední víkend v říjnu vyrostlo v krásném borovém háji nedaleko Dwellingup, české stanové městečko. Již podruhé jsme 
vyrazili kempovat k Murray River. První skupina nadšených táborníků dorazila v pátek odpoledne. Po postavení stanů jsme 
si vzájemně obdivovali nové přírůstky v našich výbavách a vášnivě diskutovali o jejich užitečnosti a nezbytnosti. Děti se 
hned nadšeně rozběhly zkontrolovat potůček Nanga, který se vine podél celého tábořiště, a je jistě jejich největím láka-
dlem. Se zapadajícím sluncem se rozhořel i náš společný táborák. Nad ním brzy zavoněly buřtíky od řezníka Ládi, ke kte-
rým se pak přikusoval chléb z české pekárny. Popovický Kozel už chuť jenom doladil. K dokonalosti chyběl už jenom zvuk 
kytary a pár trampských písniček. K našemu překvapení, než jsme se nadáli, se tohoto úkolu s radostí ujal turista Lukáš, 
který se nám později svěřil, že „zamlada“ hrál v kapele! A tak jsme s nadšením otevřeli zpěvník a pěkně vzali jednu písnič-
ku po druhé. Zpívali jsme, co nám hlasy stačily a když už nestačily, tak to Lukáš proložil skladbou třeba od Pink Floydů! A 
komplimenty mu brzy skládali i okolní spolustanovníci, které naše hraní dlouho do noci vůbec nerušilo.  

Zdá se, že nerušilo ani tamní klokany, kteří se bezostyšně stahovali blíže a blíže k našim obydlím. A že měsíc svítil jak rybí 
oko, bylo je vidět, jak si hodují hned za našimi zády. To jsme ještě netušili, že si nepochutnávají jen na trávě! Ponechané 
ovoce na stolečku u stanu záhadně zmizelo, zrovna tak jako chleba a jiné dobroty. A nezastavili je ani igelitové obaly! Můj 
názor na jejich roztomilost se rychle vytrácel, když se hned vedle mého stanu pokoušeli celou noc posvačit na pecnu chle-
ba, který byl nejen zabalený, ale dokonce i uklizený ve stole! A navíc se ještě mezi sebou prali! A ráno mně zas probudily 
hlasy Jiřího, který lamentoval, že mu zmizel chleba...Naštěstí, slunce svítilo v plné parádě, děti radostně štěbetaly a chys-
taly se dovádět do potoka. Někteří z nás vyjeli na  kola, jiní vyrazili na výšlap a my ostatní jsme pozorovaly naše potomky 
radostně sjíždět po kluzských kamenech, plácat se v blátě a užívat si vody dokud je hlad nenahnal zpátky do tábořiště.  

 

 

 

 

 

 

Předešlou noc Gábina četla dětem příběh o pirátovi Borgesovi, který u břehů Západní Austrálie ukryl poklad. Ovšem to 
netušil, že dva mladí námořníci poklad tajně přenesli a ukryli zrovna poblíž potůčku Nanga! A tak se v sobotu statečné 
tříčlenné týmy vydaly poklad hledat. A jak už to tak bývá, k pokladu vždy vede cesta, ale rozhodně nebývá jednoduchá. 
Hned první klíč k rozluštění byl tak zamotaný, že si s ním neporadila ani dospělá část výpravy a potřebovala trochu nasmě-
rovat v řešení úkolu. Poté už to jelo hladce. Děti nadšeně hledaly schované zprávy, které se pak pokoušely vyluštit, aby se 
dozvěděly, kam dál. A tak se výpravy pomalu posouvaly blíž k cíli. Pravda, sem tam se našel nějaký zádrhel, ale nakonec se 
poklad úspěšně vykopal a klíč k odemčení jeho zámku se našel v koruně stromu. A děti si pěkně rozdělily kopec zlaťáků!  

Hledání nás pořádně zapotilo, tak byl čas na vyzkoušení naší statečnosti ve studených vodách řeky Murray. Po vzpamato-
vání z prvního šoku jsme si vody pěkně užili, děti nám ukázaly své plavecké schopnosti a dokonce se dovádělo i na pořád-
ných duších z náklaďáku. Ten večer se nás u táboráku sešlo dvakrát tolik! Během dne přijížděli další  a další táborníci a češ-
tina se ozývala ze všech stran. Sousední skupina táborníků se  celé odpoledne chystala na večerní halloweenský rej. Naše 
děti se šly pozdravit s těmi všemi podzemními příšerami, ale zapálený ohýnek je brzy přilákal zpátky. Opět zavoněly buřtí-
ky a rozezněla se kytara. A ne jedna! K Lukášovi se přidal i Jirka a tak se zpívalo a zpívalo. Ohýnek praskal i hřál a zvířecí 
symboly Austrálie se opět začaly stahovat k nočním hodům. A tentokrát se odhodlaly použít i své boxovací schopnosti, 
když se Lucie snažila zachránit své poslední zbytky potravy. Naštěstí si toho všiml i Luke „Dundee“ a výrazným zaštěkaním 
drzého klokana zahnal. Prý se to naučil zamlada na farmě. Inu, jiný kraj, jiný mrav.  

Nedělní ráno nás probudilo nejen rozzářeným sluncem, ale i mraky dotěrných much. Repelenty všech druhů jim na drzosti 
vůbec neubraly a tak naší jedinou zachránou byl skok do řeky! Po návratu naše, do včera rušné tábořiště, téměř zelo 
prázdnotou. I nám nezbývalo nic jiného, než pomalu začít balit. V hlouby duše jsem si moc přála zůstat ještě nějaký ten 
den – i s těmi dotěrnými mouchami. Je tam tak krásně! Když ne dřív, tak zase příští rok, na viděnou v Nanga Mill! 

5 

Jitka Smith 

Foto: J.Smith, Z..Mlchek 
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 NOVOROČNÍ PLAVBA LODÍ PO SWAN RIVER  
6. 1. 2013 od 3 do 6 hodin odpoledne,  

tentokrát se vydáme z Barrack St Jetty po proudu řeky do Fremantle, kde se loď otočí a 
popluje opět zpátky směr Perth City - Barrack St Jetty, což nám nabídne krásné pohledy 
na město osvětlené večerním sluncem. Na palubě možno zakoupit nealkoholické i alko-
holické nápoje, chipsy apod.  

 

Vezměte si svou vlastní svačinu/picnic.  

No BYO alkohol!  
Naše loď s názvem MV River Bells je jednopodlažní, větší část míst je pod 

střechou, konec lodi je otevřený.  

Kapacila lodi je max. 100 osob, proto doporučujeme rezervovat vstupenky 
předem 

 (emailem:  CzechSlovakWA@hotmail.com nebo přes členy výboru).  

Cena vstupenek bude upřesněna v příštím čísle Klokana  

Olympic slaví v Perthu 50 let ! 
24. 2. 2013 

18:00 
General Sikorski Polish Club, 7 Bellevue Road, Bellevue 

 

 

Klub bude otevřen od 17:00 

K dispozici velmi dobře vybavený 
bar nabízející širokou škálu 

českých, polských i australských 
piv, víno a nealko. Skvělá polská 

kuchyně—večeře $10-15. 

Strictly NO BYO ! 

 

 

Vstupenky: 

$50 v předprodeji 

$60 na místě 

$40 studenti a penzisté  

(studenti a penzisté — rezervuj-
te místa předem, vstupenky 

vám budou odloženy a vydány 
při  

vstupu na základě prezentace 
platné studentské/penzijní kar-

ty – platba na místě) 

Místa na sezení:  1.-4. řada jsou již téměř vyprodány, pospěšte si s nákupem, chcete-li sedět vpředu!  

Předprodej vstupenek: v klubové knihovně (otevírací doba a adresa jsou uvedeny na str. 7), na každé klubové akci nebo 
online (www.trybooking.com/BYPC)  

Počet míst je limitován, proto s nákupem lístků neváhejte! 
Autogramiáda, fotografování a prodej CD skupiny Olympic ihned po ukončení koncertu 

Upozornění: prodej online vstupenek a platby jdou přímo k hlavním organizátorům turné, proto k online vstupenkám 
nejsou určena konkrétní místa k sezení. Kdo si zakoupil vstupenku online, může místa rezervovat přes náš klub  

(napište e-mail na:CzechSlovakWA@hotmail.com). 

Oslavu posledního dne v roce plánujeme opět v rakouském klubu. Naši rakouští kolegové nám 
vyhradí malou místnost vedle hlavního sálu, tak budeme moct mezi jednotlivými tanci v klidu klá-
bosit.  
Večeři a nápoje v místním baru dle vlastního výběru.  

Podrobnosti a upřesnění k silvestrovské zábavě najdete v příštím čísle  

 

mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
http://www.trybooking.com/BYPC
mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com


 

 

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   

každou neděli 21:00-22:00 česky 

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

každou neděli 22:00-23:00  slovensky 

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

Kadeřnické služby 

Levné stříhání a barvení vlasů je možno sjednat po dohodě 

u Bětky Baladové na tel. 0412 220 771 nebo na e-mailu 

lizbaladova@yahoo.com  

Sv. Omša 
Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omsi  pri kostole. 

        11. November 11.15 

         25. November 11.15 

 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: 0401511302 
  calidusps@gmail.com 

 

Slovenské evanjelické bohoslužby 
 

sa konajú 1., 3. a 5. nedeľu v mesiaci o 16:00 hod.  
v St Johns Lutheran Churchna 16 Aberdeen Street Northbridge.  

Po bohoslužbách máme vždy posedenie pri občerstvení  
v priľahlej hale.  
Všetci sú vítaní. 

O bližšie informácie alebo akékoľvek žiadosti sa obráťte na: 
Rev. Milo Velebír 
Mobilný tel.: 0413 650 429  Domáci: 9246 2167 
Email: mvelebir@bigpond.com  

Kurzy českého jazyka pro dospělé 

V tomto čtvrtletí se scházíme v úterý v  

The Rise, 28 Eighth Ave, Maylands - 1. patro, Community Offices - 

sdílený komunitní prostor s ruským klubem.  

Začátečníci 18:00-19:30, mírně pokročilí 18:45-20:15, pokročilí 19:30-

21:00. Cena kurzu je $110/11 lekcí. Lze se kdykoliv připojit, cena se pak 

odvíjí od počtu navštívených lekcí. 

 
Bližší informace: ballashley@hotmail.com (anglicky) anebo  

baladova.gabina@post.cz (česky) 
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Knihovna a Senior klub 
 

Otevřeno každý druhý čtvrtek od 14:00 do 18:00  

(15.11., 29.11., 6.12. a 20.12.2012)  
The Rise – 1. patro – Community Office č. 8  

28 Eighth Avenue, Maylands 

mailto:tippet@westnet.net.au
http://www.noviny.20m.com/
http://www.radiovysilaperth.com/
mailto:calidusps@gmail.com
mailto:mvelebir@bigpond.com
mailto:ballashley@hotmail.com
mailto:baladova.gabina@post.cz


 

 

Originální broušené sklo 

               Jiří Zachar 

       Český umělec žijící v WA 

         Kvalitní sklo vyrobené v ČR  

● umělecký brus vzniká v Perthu  

●  dekorativní i užitkové předměty  

●  ideální dárek 

● Výrobky je možno vidět každou první  

sobotu v měsíci na Kalamunda Markets 

nebo dle individuální dohody. 

● Tel. 9444 2928  

●  mob. 0412 180 481 

www.zacharcrystal.com.au 
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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  

 

Lekce AJ s TESOL kvalifikovanou 
lektorkou  

(rodilá mluvčí AJ s velmi dobrou znalostí ČJ, a 
dlouholetou zkušeností s výukou AJ v ČR).  
Příprava na zkoušku IELTS a Cambridge. $40 za 60 min (1 
student), $50 za 60 min (2 studenty).  
Místo vyuky: Murdoch.  
Kontakt: ssharon.shand@gmail.com  
 tel. 0452 540 114 (Senta). 

Inzerujte svou firmu v Klokanovi,  

cena inzerátu uvnitř časopisu je $50 / rok,  

barevná reklama na zadní obálce $240 / rok. Velikost 

inzerátu je cca 5.5cm x 8.5cm   

Kontakt: Lukáš Kořínek tel. 0431 115 207,  

e-mail:CzechSlovakWA@hotmail.com  

Hledáme ubytování pro krajany 
 

Mladá rodina hledá pronájem domu se 3 ložnicemi za  

cenu $400-500 týdně.  

Lokalita severně od Swan River. 

 
Prosíme, kontaktujte Tomáše na čísle: 0449 740 179  

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 CzechSlovak-
WA@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
https://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:ssharon%2eshand%40gmail%2ecom
mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
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Události 

Zdroj: Konzulát ČR, Sydney, 26.10.2012 
Předseda Senátu Parlamentu ČR svým 
rozhodnutím, uveřejněným ve Sbírce zá-
konů pod č. 322/2012, vyhlásil dne 1. 
října 2012 volbu prezidenta republiky a 
stanovil dny jejího konání na 11. a 12. 
ledna 2013 (1. kolo). 
Na základě ustanovení § 2, odst. 2 záko-
na č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů 
(zákon o volbě prezidenta republiky) 
bude hlasování při volbě prezidenta re-
publiky probíhat i ve Zvláštních stálých 
volebních okrscích, vytvořených při 
zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, 
tj. rovněž na Konzulátu ČR v Sydney. 
Případné 2. kolo volby prezidenta bude 
probíhat ve dnech 25. a 26. ledna 2013. 
Základní informace pro voliče – občany 
ČR: 
1. Volba prezidenta republiky se koná 
tajným hlasováním na základě všeobec-
ného, rovného a přímého volebního 
práva; 
2. Právo volit má každý občan České re-
publiky, který dosáhl věku 18 let; 
3. Hlasování při volbě prezidenta na 
území Austrálie proběhne v prostorách 

Zastupitelského úřadu ČR v Canbeře a  v 
prostorách Konzulátu ČR v Sydney (dále 
K Sydney). 
4. Aby mohl občan ČR hlasovat na 
K Sydney , musí být zapsán ve Zvláštním 
volebním seznamu vedeném na K Syd-
ney, a to nejpozději do 2. prosince 2012. 
K zápisu je nutná písemná žádost adreso-
vaná konzulárnímu úseku (ve volné 
formě). 
5. Volit na K Sydney mohou i občané ČR 
na základě voličského průkazu, který jim 
byl vydán v místě, kde jsou vedeni ve 
volebním seznamu. 
6. Pokud je občan ČR zapsán ve Zvláštním 
volebním seznamu na K  Sydney, avšak 
hodlá volit na území ČR, musí požádat 
náš konzulární úsek písemně buď o 
vyškrtnutí ze seznamu voličů (lhůta do 
konce pracovní doby dne 12. prosince 
2012) nebo o vystavení voličského 
průkazu. Voličské průkazy lze vydávat 
nejdříve dnem 27. prosince 2012, konec 
lhůty pro doručení písemné žádosti o 
vydání voličského průkazu je 4. ledna 
2013, pro osobní předání žádosti o 
vydání voličského průkazu je to den 9. 
leden 2013. 
 

Volba prezidenta České republiky – informace pro občany ČR 

V těchto dnech oslavují naše  

krajanky z padesátých ler v 
Perthu své narozeniny. 

Paní Marie Sasová 89 let a 
Miluška Kosinová 92 let. 

Těmto krajankám upřímně 
přejeme pevně zdraví a každý 
den nějakou radost a spoko-
jenost v domově důchodců v 
Perthu a paní Kosinové do  

Albany. 

 
Manželé Menšíkovi 

 

Letos poprvé bude v Perthu PolArt, jeden z největších  

Polských kulturních festivalů pořádaných mimo Polsko.  

Vstupenky na taneční a divadelní představení si můžete 
zakoupit skrz Ticketek. 

Více informaci najdete na: http://www.polart2012.com.au/ 

http://premier.ticketek.com.au/


 

 

SUDOKU 

Z Klokanovy kapsy 

Obtížnost: střední 

Víte co dělá blondýna, když leze po 
trávě? .... Pase kozy.  

Potkají se dvě známé...- "Jak se máš?" - "Ale blbě, posla-
la jsem manžela pro brambory a zajelo ho auto." - "No 
to je strašný a co budeš dělat?" - "Ale, asi rýži..."  

Přijde paní učitelka do třídy a ptá se dětí, jestlipak vědí, 
kdo včera umřel. Přihlásí se Pepíček a povídá: "Tomáš 
Marný." "Jak to víš, Pepíčku? Toho pána neznám." "Když 
jsem šel včera kolem ložnice našich, tak tatínek zrovna 
povídal mamince: Tomáš marný, ten už nevstane."  

Víte kolik by měla správně vážit tchýně ??  

8 kilo i s urnou! 

Víte, kde najdete želvu bez nohou? . . Přesně tam, kde 
jste ji naposled nechali.  

Řešení z minulého čísla 

Víte jaká je nejhorší česká lež??? 
Jdu na jedno! 



 

 

Redakční informace: Uzávěrka každého čísla je k 10. dni v měsíci. Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané 
do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. 

ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY  NA  ROK  2012                                                    
Příspěvky můžete platit na jakékoliv akci                              Rodina   $30,00 
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   2012-2013   

 
         9. 12.               Mikuláš  
         31. 12.             Silvestr  
         6. 1.                 Výlet lodí po Swan River 
         16. 2.               Výroční členská schůze  

 

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   -  Hynek KMONÍČEK  
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 ĆR 
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. 
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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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Maľované čítanie 



 

 

Klokankove aktivity 
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V Klokankovom vaku 

November 

Novembrové pranostiky 
Na začiatku novembra sa teplo so zimou háda. 
Studený november – zelený máj. 
2. november: 
Keď je na Všechsvätých mokro, môžeme čakať mnoho snehu. 
3. november: 
Na svätého Huberta ide teplo do čerta. 
11. november: 
Martin na bielom koni chodí. 
 
25. november: 
Katarína na ľade, Vianoce na blate. 

Snehuliak 

Báseň   

Kde sa vzal, tu sa vzal, pri záhrade ráno stál, 
Kde sa vzal, tu sa vzal, 
pri záhrade ráno stál, 
čiapku sivú, hlavu krivú 
a fajku vám v ústach mal. 
V košieľke, neborák, 
čože je to za panák? 

Zasmiala sa mladá chasa, jaj, veď je to snehuliak! 

 

Ľubomír Kotrha: Staviame (báseň) 

Jedna guľa, druhá guľa, 

tretiu malý Miško gúľa. 

Na plote už vrana kráka, 

že staviame snehuliaka. 

Vtipy na záver: 

Keď sa môj ocko pustí 
do roboty, 
tak všetci na neho zíza-
jú s otvorenými ústami.  
- Nevrav. A čo je kúzel-
ník?  
- Nie. Zubár. 

Vraví dievča kapitá-
novi lode: 
- Chcela by som byť 
kapitánkou lode!  
- A vieš plávať? 
- A načo, veď moja 
mama je letuška a 
nevie lietať. 

Nájdi 10 rozdielov 


