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Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma, nech zďale-
ka obchádza Vás nešťastie a smola. Nech pohoda 

vládne za sviatočným stolom, nech láska prevláda nad 
nemilým slovom. 
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Tel. kontakty na výbor 

Předseda: 

Jaroslav Kabelka    9399 3744 

Místopředseda: 

Zdeněk Drška             0433448394 

Sekretářka: 

Olga Goerke             0413912586 

Pokladní: 

Andrea Koval             9397 9423 

Ostatní členové výboru: 

Vlasta Thomas 9377 6470 

Jiří Voyt  9402 1337 

Gabriela Baladová 0422 582197 

Alžběta Baladová 0412 220771 

Jitka Smith  0406 026840 

Marie Lochmanová  9243 1516 

Jiří Lochman  9243 1516 

Lucie Vrbská             0401 876 357  

Lukáš Kořínek.          0431 115 207 

Jana Franger 

Jana Šverdíková  

 

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. 

Internetová stránka asociace:   www.CzechSlovakWA.org ;  Poštovní adresa: Czech & Slovak Association, PO 

Box 604, Mundaring, WA 6073;   E-mail: CzechsSlovakWA@hotmail.com 
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Dobrý den milí čtenáři, 

 

koncem minulého roku zemřel Václav Havel, začátkem tohoto Josef Škvorecký. Oba  

muži měli trochu spojení na Perth. Naše sdružení v té době, snad jediné na světě,  

hrálo Havlovy hry, když byl doma zakázán. Poslali jsme mu i honorář, na který nám  

odpověděl děkovným dopisem. Škoda, že se dopis ztratil, jistě by patřil do muzea. 

Škvorecký ve svém románu Příběh inženýra lidských duší popisuje  

protifašistického a později protikomunistického bojovníka, který po únoru musel  

uprchnout a skončil zde v Perthu, kde osamocen zemřel. Pracoval v železničních  

dílnách v Midlandu. Jeho tělo bylo nalezeno až po té, co přestal chodit do  

práce. Lidé, se kterými pracoval, ho našli po několika dnech mrtvého v jeho domě.  

Trochu zamlženě si tento příběh pamatuji, bylo to ve zprávách a v novinách. 

 

Výroční schůze našeho sdružení se koná 18.2 2012 v Australian Asian domě v 16:00  

hodin. Někteří členové výboru po dvou letech odstupují a jiní musejí být  

zvolení na nové období. Prosím, zvažte vaše zapojení do činnosti klubu!  

Všem členům výboru a zvláště těm odstupujícím děkuji za jejich práci a pomoc.  

Celý výbor pracuje a věnuje svůj čas ( kterého máme všichni málo )  sdružení   

dobrovolně. Někdy to může být nevděčná práce vystavená kritice. Jsme jenom lidé  

a děláme a budeme dělat chyby, věřte ale, že všemu se věnujeme jak nejlépe to jde. 

 

Děkujeme členům, kteří již zaplatili členské příspěvky na rok 2012. Příspěvky  

mohou členové platit osobně na výroční schůzi či zaslat šek anebo zaslat platbu  

online. Jako potvrzení klub vydá členskou kartu, kterou zašle s Klokanem. První  

várka členských karet se bude rozesílat v Klokanem 2/2012. 

Na závěr přeji všem členům a čtenářům báječný rok a na shledanou na akcích  

klubu. 
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A : Do you speak English? 

B : Co ? 

A : Do you speak English? 

B : Co ? 

A : Mluvíš anglicky ? 

B : Jasně, nemám problém ; )  

:DD 

Babička vypráví vnoučkovi pohádku: 

"Šípková Růženka spala a spala... 

a neptej se, Pepíčku, s kým, protože to 

bych taky ráda věděla." 

Jednou takhle přijelo před babiččin dům policejní auto a z něho vysedl policista a dědeček. Policista vy-

světluje babičce, že starý pán se ztratil v parku. Babička povídá dědovi: "Prosím tě, jak ses mohl ztratit? 

Chodíš tam přece už třicet let!"  

Dědeček se naklonil k babičce tak, aby policista nic neslyšel, a povídá: "No, já se vlastně neztratil, jen 

jsem byl unavenej a nechtělo se mi domů pěšky." 

Starý, leč dobře vypadající 

pán povídá svému vnuko-

vi: "Jen se na mě podívej! 

Nekouřím, nepiju, jím zdra-

vě, neběhám za ženskými 

a zítra budu slavit už osm-

desátku!" 

"Jo? To by mě zajímalo 

jak." 

 

 

 Reakce na akce                                   

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 

Sobota 18. 2. 2012 v 16:00 

Australian Asian House, 375 Stirling St, Perth –  Northbridge 

 

Občerstvení: pizza, nápoje ( 1 ks pro členy zdarma )  

 

Program členské schůze: 

1.  Přivítání 

2.  Zvolení zapisovatele a revizora zápisu 

3.  Přečtení a přijetí zápisu z minulé schůze 19. 2. 2011 

4.  Zpráva prezidenta 

5.  Zpráva pokladníka 

6.  Volba volební komise 

7.  Nominace kandidátů do výboru 

8.  Přestávka –  občerstvení 

9.  Volba nových členů výboru, předsedy, místopředsedy a pokladníka 

10. Představení nového výboru 

11. Hlasování o doživotním členství nominovaných osob 

12. Schválení výše členských příspěvků na rok 2012 

13. Všeobecná diskuse ( s polečenské akce a další témata dle zájmu členů )  

14. Ukončení 
 

Po skončení formální části schůze bude následovat společenský večer s reprodukovanou hudbou. 

 

Jak je ten rok krátký! Když jsme během říjnové výborové schůze začali mluvit o tom, kam se letos půjde na Silvestra, připa-

dalo mi, že jsem se teprve nedávno vrátila z letní dovolené v Čechách a na Silvestra jsem ještě neměla ani pomyšlení. Když 

navrhl Jura, že letos by se možná mohlo jít do italského klubu, trošku nás to zmátlo. Poslední Silvestry jsme trávili v rakous-

kém klubu, a moc se nám tam líbilo. Bylo to tak trochu jako doma, takže jsme nevěděli, co si o té změně myslet. Ale Jura nás 

přesvědčil, že ten klub dobře zná a že se tam velice dobře jí, pije a baví se. Nechali jsme se přemluvit a nakonec si nás kolem 

dvaceti zakoupilo vstupenky. 

Musím říci, že jsme nelitovali. Toscany Club je veliký, dobře vedený a zřejmě velice oblíbený mezi severoitalskými emigranty. 

Měli jsme dva velké stoly, místnost byla prostorná a hezky vyzdobená, víno teklo proudem a chody se nosily jeden po 

druhém. Snažili jsme se jíst, což jsme mohli, ale skoro toho bylo na nás moc. 

Ještě, že hrála dobrá kapela, známá Luna, a tak nás většina mířila mezi chody na parket trošku se protáhnout. Italové se 

umějí dobře bavit a slyšela jsem od několika pánů kolem baru, jak jsou české dámy krásné! To přidá k sebevědomí! Během 

večera se konala tombola a hlavní cenou, jak nám bylo oznámeno, bylo červené Ferrari auto. Strašně nám bylo líto, když se 

ten výherní lístek vytáhl a nebyl to ten náš! Až když si dotyčný šťastlivec cenu vyzvedl, viděli jsme, že červené autíčko je 

vlastně miniatura pro děti. O půlnoci jsme si přiťukli šampaňským, políbili všechny okolo, ještě trochu si zatancovali a pak už 

jsme se nejistým krokem vraceli domů. Moc se nám nás letošní Silvestr líbil, díky Juro! 

Jana Franger 
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     TREK ZA NĚKOHO, KDO  UŽ  NEMŮŽE,  NEPÁL 2012 

 

 

                                      Před třemi lety, 8. října 2008 se nám v nemocnici Swan District narodil syn       

Alexander. Ve věku 5 týdnů byl diagnostikován smrtelnou, neléčitelnou genetickou nemocí:  

  SPINAL MUSCULAR ATROPHY (SMA) – MÍŠNÍ SVALOVÁ ATROFIE 

 

     Většina dětí, které se narodí se SMA, se nedožije ani svých prvních   

                narozenin. Můj Alex zemřel po pouhých 11 týdnech.  

 

               Toto je jediná stopa, kterou zanechal na tomto světě... 

 

....ale jeho máma se rozhodla udržet jeho památku živou tím, že 

bude pomáhat stejně nebo podobně postiženým, aby se našel lék 

na SMA. Příští rok se zúčastním treku do Nepálu, jehož cílem je 

získání financí na pomoc dalším dětem trpícím SMA a svalovou 

dystrofií v Nepálu.  

Trek má název “TREK FOR SOMEONE WHO CAN`T”.  

Finančním příspěvkem pomůžete bojovat proti zákeřné nemoci 

SMA, která je největším genetickým zabijákem dětí ve věku do 2 let. 

                            

                                          Každý dolar se počítá!                                             

                                             Velmi vám děkuji 

                                                 Andrea Lack 

Weblink na poskytnutí daru: www.everydayhero.com.au/andrea_lack  
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Slovenské voľby 03/2012 –  Volím zo zahraničia 
 

Vážení krajania, milí priatelia, 
 

 

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ( ÚSŽZ )  v spolupráci s občianskymi združeniami Slovenská migrácia a Združenie 

nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov rozbehol kampaň na podporu zvýšenia volebnej účas-

ti s názvom „ Volím zo zahraničia “ , preto by sme vás chceli požiadať o spoluprácu. 
 

Cieľom tejto kampane je motivovať a informovať krajanov o právach, ktoré si v rámci volieb môžu uplatniť a maximálna akti-

vácia voličského potenciálu zo zahraničia. 
 

Úrad vydal informačný materiál v elektronickej podobe, obsahuje všetky informácie potrebné na to, aby si Slovák žijúci v 

zahraničí mohol za zahraničia uplatniť svoje volebné právo ako aj iné podporné informačné materiály na stiahnutie, ktoré sú 

voľne šíriteľné. 
 

Slováci žijúci, študujúci a pracujúci v zahraničí majú isté termíny, ZAREGISTROVAŤ sa musia do 20. januára 2012. Regis-

trácia môže prebehnúť aj poslaním naskenovaných dokumentov emailom. Do 4. februára 2012 vám doručia volebné lístky 

a následne návratné obálky s hlasovacím lístkom musia byť doručené buď obci, alebo MiÚ Petržalka najneskôr 9. marca 

2012. 
 

Podporné informačné materiály na stiahnutie získate na: 

http://uszz.sk/kampan-volim-zo-zahranicia/ 

Presný postup ako voliť poštou zo zahraničia nájdete na: 

http://uszz.sk/ako-volit-zo-zahranicia/ 
 

Ďakujem za spoluprácu. 

S pozdravom, JUDr. Milan Vetrák, PhDr., predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

 

                                                                                                                    Hledání krajana 

                               Obracím se na Vás protože hledám kontakt na bývalou spolužačku, která s námi chodila do školy v Ostrovní ulici 

v Praze. Jmenuje se Nataša Krejčíková, za svobodna Hýblová. Prosím o případnou zprávu na:  icjerk.ja@seznam.cz- Jan Krejčí 

 Nebo na internetu, na stránkách třídy: http://www.spoluzaci.cz/id168019 - Heslo- "Spousta" 
 

Poznámka redakce:  upozorňujeme, že náš klub neposkytuje kontakty na krajany bez jejich svolení.  

 
 

Milí priatelia, 

 

dovoľujeme si vás upozorniť, na novovzniknutý internetový magazín ekumst.sk, ktoré spája kultúrnu komunitu na celom Slovensku. 

Okrem redakčnej časti, na ktorej sa podieľajú poprední slovenskí novinári a kultúrne osobnosti, umožňuje web aj vytvorenie profilu 

kultúrnej inštitúcie alebo  personálny blog, do ktorého môžete pridávať svoje príspevky. Pokiaľ budú stáť za to, radi ich uverejníme aj 

na hlavnej stránke. 

Ak chcete aj v zahraničí vidieť a vedieť, čo sa deje v našom kultúrnom a spoločenskom živote, čítajte nás. 

Župné nám.7 

815 68 Bratislava 

tel./fax: 02/ 5441 3552 

www.ekumst.sk                                                                             Kumšt - kultúra a spoločnosť na jednej adrese 
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     Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omšu a posedenie po sv. Omši v hale pri 

kostole.  Ak chcete prísť a chcete sa stretnúť a porozprávať s ľudmi, a nie ste katolíci alebo 

veriaci, srdečne ste vítaní. Tiež by som chcel poďakovať všetkým ktorí pomáhajú akýmkoľvek 

spôsobom či pri bohoslužbách alebo občerstvení.            Srdečná vďaka. Fr. Pavol Herda 

  V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy chorých, prosím kontaktujte ma 

na moju adresu. 

Cirkevné   služby 

Slovenské evanjelické bohoslužby pre všetkých ľudí dobrej vôle bývajú dvakrát mesačne a to vždy v prvú a tretiu nedeľu v mesiaci 

a ak je 5 nedieľ, tak aj v piatu. v:    St Johns Lutheran Church,16 Aberdeen Street,Northbridge, Perth, WA.. 

Na každých našich bohoslužbách prisluhujeme sviatosť Večere Pánovej pre všetkých, ktorí si ju žiadajú. Po bohoslužbách si vždy 

posedíme v priľahlej hale pri káve, čaji a chutných domácich zákuskoch a občas si premietame aj slovenský alebo český film. Príďte 

sa pozrieť, neoľutujete! Cirkevné služby, ktoré radi poskytneme a poslúžime: krst, sobáš, pohreb a taktiež návštevu starých, chorých 

alebo prislúženie Večere   Kontakty na nás:ThMgr Milo Velebír:                                   ThMgr Anna Velebír: 

                                                             Mobil: 0413 650 429                                 Mobil: 0410 528 614 

                                                                Email: mvelebir@bigpond.com                 Email: avelebir@bigpond.com 

  

  

Fr. Pavol Herda 

215 Morley Drive 

6054 Kiara WA  

Mobile: 0401511302 

calidusps@gmail.com 

                               

                                                                    Česká škola v Perthu 

pro děti od 3 do 8 let 

Kdy: každou školní sobotu  9:45 - 11:45 

Informace: Jitka Smith 

Telefon: 9245 8137 nebo 0406 026 840 

Email: jclementeenka@gmail.com 

 

Česká playgroup 

Kde: Irwin Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta 

Kdy: každý čtvrtek 9:30 - 12:30 

Informace: Tereza Rada 

Telefon: 0428 501 010 

Email: tereza.rada@googlemail.com 

Kurzy českého jazyka pro dospělé 

probíhají každé úterý na 20 View Street, North Perth. Cena kurzu: $100 / 10 lekcí / 1term. Další  term začal 11. 10, lze se ještě připojit. 

Lekce pro pokročilé: 18:00 –  19:30, lekce pro mírně pokročilé: 18:45 - 20:15, lekce pro začátečníky  19:30 –  21:00. Bližší informace na 

ballashley@hotmail.com ( AJ)  anebo na baladova.gabina@post.cz ( ČJ )  

Reklama v Klokanovi  

Nabídka reklamního prostoru pro rok 2012 - malý inzerát uvnitř Klokana $50/rok, uveřejnění loga firmy na klubové interneto-

vé stránce $20/rok ( logo s proklikem na váš web )  Pro více informací kontaktujte tajemnici klubu nebo pište na klubový e-

mail. 
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Our Lady Queen of  Poland 
35 Eighth Avenue, Maylands  

 

29. Januar       -    11.15 
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Triumf českých tenistů na Hopman Cup 2012 

Česká Republika ( či chceteli bývalé Československo )  není zemí nijak velkou, či materiálně bohatou, 

zato se v ni čas od času rodí a vyrostou lidé, kteří ovlivní svět daleko za jejími hranicemi. At už je to vzná-

lezy, medicínskými pokroky či sportovními výkony. Být svědkem vzniku velkého vználezu se málokomu 

podaří, nicméně my všichni, obývající západní kout Austrálie, jsme během uplynulých nekolika dní měli 

možnost být svědky úžasného sportovního výkonu v českém podání.      

Ve dnech 31.12.-7.1. proběhl v Burswood Dome tenisový turnaj 

Hopman Cup, který ač není oficiálním turnajem ATP ( a za účast 

na něm byla většina  hráčů pokutována právě ATP ) , nabývá na 

stále větší popularitě jak mezi tenisovými fanoušky, tak mezi hráči. O tom světčí i účast hráčů 

z uplné špičky tenisového žebříčku. Českou republiku, nasazenou do turnaje jako číslo 1, reprezen-

tovala vítězka Wimledonu 2011 a současná světová "dvojka" Petra Kvitová a Tomáš Berdych, mo-

mentálně držící sedmou pozici světového žebříčku.  

Psát zde, že Čeští tenisté, až na jednu čtyř-

hru, vyhráli co mohli, včetně finále Hopmano-

va poháru, je nyní už nošení dříví do lesa. 

Petra i Tomáš podávali skvělé výkony a hlav-

ně při dlouhých výměnách na zápasech Petry 

Kvitové jsem se několikrát přistihl, že sedím na kraji sedačky a od kousání nehtů ner-

vozitou mě odrazují jen zbytky dobrého vychování, které ve mě ještě zůstaly. K těmto 

úžasným výkonům a výhře poháru nezbývá Petře a Tomášovi než pogratulovat a 

poděkovat za skvělou reprezentaci České republiky. 

Snažili jsme zorganizovat ale-

spoň krátké setkání tenistů se členy klubu, nicméně jsme neměli mnoho štěstí a i 

když jsme se po dlouhém pátrání dostali do kontaktu s člověkem, který je zde v 

Perthu doprovázel, zůstalo vždy jen u nekonkrétních slibů. Nemůžeme to mít našim 

tenistům ale za zlé, nejsíš na to ani neměli vliv. Jejich program byl nabitý a náročný a 

z náhodného krátkého setkání v lobby hotelu si dovolím říct, že oba raději hrají tenis, 

než jsou středem pozornosti lidí a fotoaparátů. I tak to ale bylo setkání příjemné.  

                                                                                      Lukas Korinek                                                                                                                                                          

 

                                   Josef Škvorecký   

                               *27. 9. 1924 - ϯ3. 1. 2012  

Spisovatel Josef Škvorecký se narodil v Náchodě. Proslavil se nejvíce svými romány Zbabělci a Tankový 

prapor, který byl také zfilmován. Několik jeho děl provází život postavy Dannyho Smiřického, ve kterém 

Škvorecký zosobňuje sám sebe. Po odchodu do Toronta v roce 1969 působil na tamní univerzitě a hostoval i 

na mnoha dalších severoamerických univerzitách. S manželkou Zdenou Salivarovou založil exilové nakla-

datelství `68 Publishers, které vydávalo knihy exilových autorů a literaturu zakázanou v Československu. 

Díky této činnosti se stal jednou z nejvýznamnějších osobností českého exilu. V roce 1990 byl spolu s 

manželkou oceněn nejvyšším českým vyznamenáním –  president Václav Havel jim propůjčil Řád Bílého lva 

za zásluhy o českou literaturu ve světě. 

                                                                                         Josef Škvorecký zemřel v Torontu po dlouhé nemoci. 
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Vysílání v českém jazyce každou neděli 9-10pm http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech 

Vysílání ve slovenštině každou neděli 10-11pm http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak  

     Každé podělí odpoledne 3.30 - 4.30  FM 95,3 
http://www.vysilaperth.com  

“ Rainbow ”  

Balíčky komunitní péče pro starší generaci 

 Výběr z našich služeb: Osobní péče - Úklid - Nákupy - Sociální podpora 

 Šíříme informace o naší péči pro starší mezi malými východo-evropskými komuni-

tami 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 infor-

mace )  

         Telefonujte zdarma na číslo: 1800 096 330 ( anglicky hovořící služba )  

Kontakt “Rainbow ”  The Multicultural Aged Care Program 

Telefon: (08 )  9271 2026    E-mail: rainbow1@iinet.net.au 

Step aerobics 

Pro začátečníky i pokročilé v rytmu latinskoamerické 

hudby. Každou středu 6.00-7.00pm, vstup $10, The 

Firm Studio, 53 Old Perth Road, Bassendean, kontakt 

a info:  

Dáša 0450 301 463. 

                Aby se staly radio-webové stránky více atraktivní, byly přidány celovečerní a dokumentární filmy.  

                                                                                                                                       S pozdravem, Ludvík Jedla 

Kadeřnické služby 

: Levné kadeřnické služby je možno sjednat po dohodě u Bětky Baladové na tel. 0412 220 771 nebo e-mail lizbaladova@yahoo.com  
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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      

 

 

    18.02.2012            Výroční členská schůze  

 

Bližší informace o plánovaných akcích se 

dovíte z dalších čísel KLOKANA. 

 

Těšíme se na vaši účast! 

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: embassy@slovakemb-aust.org 

Web: www.canberra.mfa.sk 

 

Konzulát SR 

Konzulka: Zuzana Warderová 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley   

CANBERRA 2606 

Telephone: ( 02 )  6270 1516 

Fax: ( 02 )  6290 1755 

 

KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ 
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          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. 

ČLENSTVÍ  V  NAŠEM  KLUBU 

   Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je kra  

janským spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii.  

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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