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Společné posezení u ohně s buřty a s písničkami chystáme

na

5. 5. 2012

( p ozor – nový termín )

Výzva k záchraně českého a slovenského vysílání na Radio SBS
Vážení krajané, prosíme, poslouchejte české a slovenské vysílání SBS každou neděli na
96.9 FM. Vedení rádia podniká výzkum poslechovosti a pro zachování našeho vysílání je
nutné zaslat “ feedback ” .
Výzkum trvá od 2.4. do 30.4. a je potřeba zaslat co možná nejvíce reakcí posluchačů.
Nemáte-li přístup k internetu, prosíme, zašlete či zatelefonujte váš názor presidentovi nebo tajemnici našeho klubu a my vaši zprávu vyřídíme.
Více informací: http://www.sbs.com.au/radio/consultation

Ika de Detrich - ika.detrich@sbs.com.au

úřady ČR a SR

 Informace pro členy

Splatnost členských příspěvků pro rok 2012 je k 31. 3.

Tel. kontakty na výbor

Prosíme, pokud jste tak již neučinili, pošlete platbu dle instrukcí na
str. 11 anebo přineste osobně na akci 31. 3. v Australian Asian
House. Úhradou členských příspěvků projevíte svůj dík za naši dobrovolnou činnost pro klub.

Předseda:
Jaroslav Kabelka

9399 3744

Místopředseda:
Jitka Smith
Jana Franger

0406026840

Váš výbor

9389 7029

Tajemnice:
Olga Goerke

0413912586

Pokladní:
Lukáš Kořínek

0431115207

Ostatní členové výboru:
Vlasta Thomas

9377 6470

Jiří Voyt

9402 1337

Gabriela Baladová

0422 582197

Lucie Vrbská

0401 876 357

Jiří Koval

0424 167 260
Internetová stránka asociace: www.CzechSlovakWA.org ; Poštovní adresa: Czech & Slovak Association, PO
Box 604, Mundaring, WA 6073; E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com

Editor: Dagmar Savka

Redakční informace:

Tel. ( 08 ) 9401 2638

Uzávěrka každého čísla je k 10. dni v měsíci.

Mobil: 0413 075 093, E-mail: dagmark@centrum.sk

Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané
do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.
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Adresa: 16 Austin Way, Padbury WA 6025

KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ 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

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

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

Konzulát SR
Konzulka: Zuzana Warderová
47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telephone: ( 02 ) 6270 1516
Fax: ( 02 ) 6290 1755

ČLENSTVÍ V NAŠEM KLUBU
Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je kra
janským 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 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
31. 3. Přednáška a film
5. 5. Táborák

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

27. 5. Dětský den
23. 6. Zabíjačka aneb otevírání svatojánského pokladu

Těšíme se na vaši účast!
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Srdečně zveme všechny zájemce o vědu a techniku na přednášku Ing. Jaroslava Boušky

neboli

Open Pool Australian Light water reactor
Po přednášce promítání filmu!
Datum a čas konání:

31. 3. 2012 od 18:00

Místo konání:

Australian Asian Club, 275 Stirling St, Perth

Vstupné:

členové asociace $5, nečlenové $8
v ceně vstupného je občerstvení

Program:

18:00 přednáška o australském výzkumném nukleárním reaktoru
u Sydney, Lucas Heights, NSW
18:30 diskuse

18:45 přestávka s občerstvením

19:00 promítání českého filmu (oblíbená česká komedie z vědecko-technického prostředí,
česky s anglickými titulky)
Co je OPAL?
Nový "state of the art" reaktor uvedený do provozu v r. 2007 pro produkci radiofarmaceutik v lékařství, vědecký
nukleární výzkum a prumyslové aplikace. Produkty jsou určeny pro domácí australskou spotřebu (asi z 40%),
zbytek na lukrativní export.
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Josef Kučík, český patriot, umělec, spisovatel, dramaturg
a zakladatel prvního spolku Čechoslováků v Perthu.
( I va Rosariová )
Díl 1.
Letos 24. března si připomínáme stoleté výročí narození Josefa Kučíka, zakladatele prvního spolku Čechoslováků v
Perthu. Brzy po úmrtí Josefa Kučíka 3. května 1993 vyšlo v oběžníku Spolku Čechů a Slováků v Západní Austrálii
smuteční oznámení napsané E. Koňaříkem, tehdejším předsedou spolku.
...Tento měsíc zemřel náš krajan pan Josef Kučík. Jako veliký vlastenec pan Kučík založil

již v padesátých letech první krajanský spolek v Západní Austrálii a snažil se, mnohdy za
velmi těžkých podmínek, aby spolek prosperoval a dal možnost Čechům a Slovákům
udržovat styk a také nezapomínat na osud vlasti vystavené komunistickému režimu...Většina z vás si jistě dobře vzpomíná na pana Kučíka jako na režiséra našeho divadla
v Perthu. S velikou obětavostí uvedl pro naše krajany řadu zdařilých divadelních her. Pan
Kučík, výtvarný umělec, zanechal v Západní Austrálii mnoho uměleckých děl ( n apr. Malbu
křižové cesty v New Norcii, obrazy historických kostelů v Západní Austrálii ) . Pan Kučík byl
mnoholetým členem Společnosti pro vědy a umění. ( 20. května 1993 ) .
Mnoho Čechů a Slováků dnes žijících v Perthu jistě nikdy neslyšeli o krajanovi, který byl tak
úzce spojený s historií dnešního 'Czech and Slovak Association'. Z hlediska, že je stoleté
výročí jeho narození tento rok,
domnívám se, že by to zajímalo dnešní členy Českého a Slovenského sdružení a čtenáře
'Klokana' něco málo o Josefu Kučíkovi se dozvědět.
Josef Kučík se narodil v Buchlovicích na jižní Moravě 24. března 1912. V Brně studoval malířství a obzvláště si zalíbil
grafické výtvarné umění, hlavně sgrafito. Také se zabýval režii dobrovolného divadla v Kuřími u Brna, které za jeho vedení
vyhrálo ceny v regionálních soutěžích. Ne jenom režíroval, ale také psal divadelní hry. Bohužel, 2. světová válka a okupace
Československa zabrzdila jeho činnost ve výtvarném i divadelním světě a po komunistickém převratu v únoru 1948, jako
předseda kuřimské Orelské jednoty, začal být šikanován pro svůj protikomunistický postoj. V 1949 bylo nutné opustit milovanou vlast.
Po několika měsících v německých táborech pro uprchlíky
odjel s manželkou Boženou do Západní Austrálie a po krátké
době se rozhodl založit spolek pro Československé krajany,
který pojmenoval 'Sdružení Lidí dobré vůle v Západní Austrálii'. Jeho hlavní zájmy byly udržet kontakt, řeč a kulturu mezi
Čechy a Slováky v cizině. Na začátku padesátých let žila
ještě důvěra, že Československo, jako země s demokratickou tradicí, se brzy osvobodí od komunistické diktatury
a čeští exulanté se vrátí do vlasti. Zde je důležité podtrhnout,
že Kučík nebyl emigrant, ale exulant, který opustil svou rodnou zemi jenom pod politickým tlakem komunistického režimu.
V archívu Josefa Kučíka zbylo jen pár poznámek z první schůze československého sdružení ze dne 20. června 1953. Není
tam zaznamenáno ani kolik lidí se zúčastnilo této schůze. Víme ale, že na příštím setkání Čechoslováků 3. října 1953 bylo
už 56 přítomných. Z oběžníků datovaných 1955, 1956 a 1969 je jasné, že pro zakladatele bylo vždy důležité, aby schůze
měly tradiční kulturní program. Například 1. května 1956 na pořadu byl výklad z české historie: Doba Karla IV. a gotické
umění u nás ( J. Kučík ) ; Výběr z milostné poesie našich básníků ( A. Vikartová ) ; Čtení z Roku na vsi od A. V. Mrštíků
( J . Kučík ) . Kučík pevně věřil, že uchování jazyka bude vždy klíčovým spojením pro krajany a jejich děti s rodnou vlastí. I
proto v padesátých letech založil školu pro děti Československých přistěhovalců, kde vedle rozvíjení mateřské řeči se
snažil učit děti o historii a kultuře Československa.

Pokračování článku o Josefu Kučíkovi otiskneme v příštím čísle Klokana.
Fotografie: 1. J. Kučík, První zastavení Ježíš je odsouzený k smrti – jižní transept kostela Sv. Trojice, New Norcia, Západní Austrálie, 2. Představení českého divadla ( Josef Kučík vpravo nahoře ) ,
( foto: H. A. Rosario )
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Lake Leschenaultia
Jezero, původním názvem “ C hidlow ’ s Well ” , vzniklo v roce 1897 a
sloužilo železniční společnosti k doplňování vody do vlaků mířících dál na
východ.
Leží na Rosedale Road v Chidlow a je nyní využíváno pro rekreační účely
– kempování, kanoistika, plavání, cyklistika, procházky, pozorování vodních ptáků a BBQ. Na místě je kavárna a půjčovna kánojí.
Od 1.7.2012 se již za vstup do parku nebudou platit žádné poplatky.
Tel. 9572 4248

http://www.mundaringtourism.com.au/picnics-and-parks.html

Výstava polského lidového umění a krojů
Ve dnech 18. – 20. 3. proběhla krásná výstava polského
folklóru v polském domě v Maylands. Byly zde ukázky
velkého množství lidových krojů, výšivek, vystřihovánek, krajek, velikonočních vajíček, řezbářských výrobků a na stěně se
promítal film o světoznámém tanečním a pěveckém souboru
Mazowsze.
Jako ocenění spolupráce mezi našimi kluby nám věnovala
pořádající Asociace polských žen v Západní Austrálii ( W A Association of Polish Women Inc. ) certifikát o uznání. Výstava
se konala jako součást Harmony Week 2012. Zájemcům o polskou lidovou kulturu můžeme zapůjčit publikaci, která nám
byla věnována.
Asociace polských žen se pod názvem programu “ R ainbow ” zabývá péčí o seniory. Jejich kontakt je:
www.polishwomen.org.au, tel. 9271 2036, adresa: 33 Eighth Ave, Maylands, WA 6051
Napsala: O. Goerke

Oslavy 40. výročí založení General Sikorski Polish Club
neděle 15. 4. 13:00 Slavnostní zahájení oslav a otevření výstavy, vstup zdarma
sobota 21. 4. 19:00 Gala - ples ( vystoupení Floripari, hudba k tanci: Oceanites Cabaret Band ) , vstupné vč. večeře $35-50
neděle 22. 4. 18:00 Koncert středověkého orchestru a tanečního souboru Floripari ( královský hrad Krakow ) , vstupné $25

Gen Sikorski Club, 7 Bellevue Rd, Bellevue; tel. 9274 2858, 9367 3910, www.polishclubsikorski.com

Letní tábor na Sázavě s výukou českého jazyka
Je určen pro krajany žijící v zahraničí a jejich děti.
Termín 2. - 11. července 2012
Více informací: www.vikendovekurzyanglictiny.cz
Kontakt: Jana Ligthburn, e-mail: J.Lightburn@seznam.cz
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Česká škola v Perthu
pro děti od 3 let
Kde:

Woodlands Primary School ,7 Bentwood Avenue Woodlands

Kdy:

školni soboty od 9:45 do 11:45

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém jazyce. Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvení,
připravu a výuku čtení a psaní a seznámuje s českou kulturou i tradicemi.

Bližší informace vám podá Jitka Smith
Tel: 9245 8137 nebo 0406 026 840

E-mail: ceskaskolaperth@yahoo.com

Básně z lágru
Vážení čtenáři,
rádi bychom uvedli novou občasnou rubriku, ve které budeme přepisovat verše z
knížky Přádénko z drátů, kterou jsme jako klub dostali darem z knihovny Libri Prohibiti v Praze. Tajná sbírka vězeňské poesie s unikátními ilustracemi vznikla v letech 1949-1950 skupinou skautů, kteří byli odsouzeni za organizaci protistátního
převratu. Autory veršů byli Záviš Bozděch, Erik Bűlow, Jiří Navrátil a Jiří Řehák.
Autorem ilustrací je František Falerski. Velkou zásluhu na vzniku a uchování
knížky má Pavel Holý, který ve vězení básně přepisoval a jehož rodina po dlouhá
léta nelegální dílo uchovávala.
Dny se zvolna odvíjejí
jako z přádla Markétčina
jako stopy do závějí
jako barvy z trsu vína.

Jako stopy do závějí
nevrací se slepé řádky,
na drátech se kapky chvějí
jako spjaté ruce matky.

S oken stéká samet stínů
Lampa - pavouk - světlo snová
zvoní příze platinová
na osnovách gobelínů.

Každý keřík uvadá tu.
Tvoje dny jsou jako rybky
a mé - jako písek sypký
na tětivách rzivých drátů.

Mezinárodní jazyková škola v Plzni – prázdninový kurz českého jazyka
Od 9. do 27. 7. pořádá Západočeská universita v Plzni
Mezinárodní jazykovou školu. Tato škola probíhá již od
roku 1990 a byla oceněna několika mezinárodními
cenami, například Evropskou jazykovou cenou Label.
Universita nabízí kurzy v několika jazycích, pro dospělé
i děti, a mezi jinými také 3 týdenní kurz češtiny pro cizince.
Vyučování probíhá v areálu university. Je možno si
vybrat kurz podle své úrovně, od úplných začátečníků až po tzv. Bohemians, kteří se chtějí v jazyce jen zdokonalit a poznat
kulturu a literaturu. Kurzy se vedou po 92 hodin, a jsou obohacený o odpolední doprovodní program, různé večírky a kulturní
akce, středeční a vykendove výlety, které jsou všechny zahrnuty v ceně.
Též v ceně je zahrnuto ubytování, snídaně, všechny učební pomůcky a kartička pro hromadnou dopravu v Plzni. Pokud si
někdo přeje mít ubytování soukromé, je mu též možno vyhovět, a v tom případě bude platit pouze výuku.
Všechny informace si můžete najít na webových stránkách Plzeňské university www.zcu.cz. Stránky jsou velice dobře a srozumitelné nastavené a je možno je číst jak v češtině tak v angličtině.
Uzávěrka přihlášek na letošní rok je 17. 5. 2012.

Napsala: J. Franger
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Radio Czech & Friends 95.3 FM

Radio SBS 96.9 FM

každé pondělí 15:30-16:30

každou neděli 21:00-22:00 česky

kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové adrese

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

každou neděli 22:00-23:00 slovensky

www.vysilaperth.com

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

Česká škola v Perthu

Kurzy českého jazyka pro dospělé

pro děti od tří let

V tomto čtvrtletí se scházíme v úterý v St Hilda's Anglican Church,

Kde: Woodlands Primary School

Kdy: školní soboty

7 Bentwood Avenue, Woodlands

15 View Street North Perth. Začátečníci 18:00 – 19:30, mírně pokro-

od 9:45 do 11:45

čilí 18:45-20:15, pokročilí 19:00 – 20:30. Cena kurzu v 1. termu je

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém jazyce.
Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvení, přípravu na výuku čtení a psaní,
a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.

Kde:

$110/11 lekcí. Lze se kdykoliv připojit, cena se pak odvíjí od počtu
navštívených lekcí.

Další informace: Jitka Smith (08) 9245 8137
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com

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

Česká playgroup

Step aerobics

pro rodiče s dětmi od 0 do 5 let

Pro začátečníky i pokročilé v rytmu latinskoamerické hudby.

dova.gabina@post.cz ( česky)

Každou středu 17:00-18:00, vstup $10

Karrakatta Community House v areálu Irwin Army

The Firm Studio, 53 Old Perth Road, Bassendean

Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta
Kdy:

Kontakt a info: Dáša: 0450 301 463

každý čtvrtek 9:30-12:30

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

Kadeřnické služby
Levné stříhání a barvení vlasů je možno sjednat po dohodě
u Bětky Baladové na tel. 0412 220 771 nebo na e-mailu

Tereza Rada, 0428 501 010
tereza.rada@googlemail.com

lizbaladova@yahoo.com

Média

“Rainbow”
Balíčky komunitní péče pro starší generaci

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




Služby: Osobní péče - Úklid - Nákupy - Sociální podpora



Provozujeme linku Dementia Help Line (demence a ztráta paměti,
asistence rodinným příslušníkům, právní záležitosti lidí
postižených demencí, další informace), tel. 1800 096 330

Šíříme informace o naší péči pro starší mezi malými východoevropskými komunitami a rádi přijdeme mezi vás nebo do vašeho
domu

Kontakt “Rainbow” The Multicultural Aged Care Program
Telefon: (08) 9271 2026 E-mail: rainbow1@iinet.net.au

ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/, NOVA: http://tv.nova.cz/,
http://voyo.nova.cz/, PRIMA: www.iprima.cz

Katolická Sv. Omša
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.

Slovenské evanjelické bohoslužby
pre všetkých ľudí dobrej vôle bývajú 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.

8. april - 11:15
13. maj - 11:15

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! Naše církevné služby: krst, sobáš, pohreb a taktiež návštevu starých, chorých alebo prislúženie Večere . Kontakty na nás:
ThMgr Milo Velebír, 0413 650 429, mvelebir@bigpond.com
ThMgr Anna Velebír, 0410 528 614, avelebir@bigpond.com

Our Lady Queen of Poland
35 Eighth Avenue, Maylands

V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy chorých, prosím,
kontaktujte ma na moju adresu.
Fr. Pavol Herda
215 Morley Drive, Kiara WA 6054
Mobil: 0401 511 302
calidusps@gmail.com
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Česká filharmonie po více jak půlstoletí vystoupí
v Austrálii
U příležitosti znovuotevření předního koncertního sálu v Melbourne budete mít velice vzácnou příležitost poslechnout si
jedno z nejlepších světových hudebních těles. Česká filharmonie ve dnech 26. a 27. srpna 2012 odehraje dva exkluzivní
koncerty v Arts Centre Melbourne.
Na repertoár zařadila také českou klasiku v podobě předehry
Smetanovy Prodané nevěsty nebo Janáčkovy poslední opery
Z mrtvého domu či Dvořákovu 6. symfonii. Po dirigování v
BBC Symphony orchestra se k České filharmonii vrací světově
uznávaný šéfdirigent Jiří Bělohlávek. S orchestrem vystoupí
houslový virtuos Josef Špaček, který se ve svých 23 letech
řadí k předním houslistům své generace, a dále sólista na lesní roh, světově uznávaný, Radek Baborák.
Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost.
Vstupenky a více informací na : www.artscentremelbourne.com.au
Zdroj: Konzulát ČR v Sydney ( www.mzv.cz/sydney )
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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

Výzva profesním odborníkům v Austrálii a na Novém Zélandu
Konzulát ČR v Sydney, 21.02.2012
Konzulát České republiky připravuje rozšíření webových seznamů v Austrálii a na Novém Zélandu působících
česky/slovensky hovořících právníků, lékařů a případně dalších profesních odborníků, kteří o takovou
prezentaci projeví zájem.
V případě zájmu o umístění odkazu na svoje služby na webovou stránku konzulátu zašlete prosíme svoji
žádost e-mailem na adresu sydney@embassy.mzv.cz . K žádosti připojte stručný popis oblasti působnosti s
kontaktními údaji, jež si přejete zveřejnit, dle následujícího vzoru:
Jméno / Název firmy; Oblast odborné působnosti; Adresa; E-mail; Telefon; WWW; Případně další informace.

Slovenská rodina hledá ubytování
Dovoľujeme si Vás osloviť prostredníctvom Klokana. Sme manželia v strednom veku s štvorročnou dcerkou a začíname sa

učiť anglicky. Preto by sme radi vycestovali koncom roka do Perthu. Predpokladáme prílet v novembri. Chceli by sme si
niekde v Perthe, alebo lepšie v blízkom okolí prenajať byt, ktorý by mal mať kuchyňu, izbu a kúpelňu s WC. Ja pracujem ako
profesionálna kozmetička a zamestnávam 8 ľudí. Manžel pracuje v štátnej službe, radi cestujeme a spoznávame nové krajiny a ľudí. Budeme Vám veľmi vdační za pomoc. Ďakujeme.
Darina a Peter Belakovi z Trenčína

( e-mail: darinabelakova@gmail.com )
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