Pište na:

Czech & Slovak Association, PO Box 604, Mundaring, WA 6073; e-mailem na: czechslovakwa@hotmail.com
Další informace získáte na nových stránkách Asociace: www.czechslovakwa.org

Obsah čísla
strana 2:
 Distribuce Klokana-změna
strana 3:
 Pozvánka na Masopust
strana 4:
 Slov. velvysl. v Perthe
strana 5:
 Páleni čarodějnic
 Táborák
strana 6:
 Receptty
strana 7:
 Rádio Czech & Friends
 Služby pre cz-slov komun
strana 8:
 Cirkevné služby
 Služby pre cz-slov komun
strana 9:
 Letna jaz. škola v SR
 Letni kurz českého jazyka
strana 10:
 Vtipy, sudoku
strana 11:
 Kontakty na zastupitelské
úřady ČR a SR

 Informace pro členy

Tel. kontakty na výbor
Předseda:
Jaroslav Kabelka

9399 3744

Místopředseda:
Zdeněk Drška

Sekretářka:
0413912586

Pokladní:
Andrea Koval

Na výroční schůzi konané dne 19. 2. 2011 byly diskutovány a odsouhlaseny změny v distribuci
našeho klubového časopisu KLOKAN.
Klokan je v současnosti zasílán všem platícím členům asociace, několika vládním organizacím a
národní knihovně. Na této praxi se nic NEMĚNÍ. Mimo výše zmíněné adresáty je Klokan z určité
setrvačnosti a ve snaze o udržení informovanosti československé komunity zasílán i na značné
množství adres bývalých členů a lidí, kteří o to v minulosti projevili zájem. Vzhledem k rostoucím
nákladům na produkci a distribuci Klokana a současně snižování finančních dotací tekoucích do
klubu, zasílání Klokana těmto lidem v této podobě již nebude do budoucna možné.
V zájmu nás všech je, aby byla členská základna co největší. To se kladně projevuje na
společenské atraktivitě klubu a také finančních aspektech v podobě výše dotací, sponzorských darů
a vybraných členských příspěvků. Takto získané finance umožňují pořádání zajímavých a různorodých akcí v průběhu roku. Současně je naším zájmem, aby množství výtisků Klokana byl co
největší a všechny podstatné a zajímavé informace o dění v naší komunitě se dostaly k těm, kteří o
to mají zájem. Vyšší objem výtisku také znamená větší atraktivitu Klokana pro inzerenty a jeho obsahová a technická kvalita se také může pozitivně vyvíjet. V současné době kryje příjem z inzerce
pouze zlomek nákladů.
Na základě rozhodnutí členské schůze bylo vypracováno několik variant pro distribuci Klokana
lidem, kterým je v současnosti zasílán, aniž by byli platícími členy asociace:
Staňte se platnými členy klubu. Klokan vám bude zasílán na poštovní adresu a můžete začít
využívat slev na vstupném na klubové akce a podílet se na běhu a rozvoji klubu. Členské
příspěvky zůstávají v nězměněné výši jako v několika posledních letech a slevy na

0433448394

Olga Goerke

Změna v systému distribuce KLOKANA

9397 9423

Ostatní členové výboru:
Vlasta Thomas

9377 6470

Jiří Voyt

9402 1337

Jarka Helwig

9307 4203

Gabriela Baladová

0422 582197

Alžběta Baladová

0412 220771

Jitka Smith

0406 026840

Marie Lochmanová 9243 1516
Jiří Lochman

9243 1516

Lucie Vrbská
Lukáš Kořínek.
Jana Franger
Jana Šverdíková

0401 876 357
0431 115 207

vstupném budou do budoucna znatelnější, než tomu bylo v minulosti.
Předplaťte si Klokana bez členství. Holé náklady na tisk a zasílání Klokana jsou $18/rok. Po
uhrazení předplatného vám bude Klokan zasílán na poštovní adresu bez nutnosti členství v
klubu.
Pokud někomu nevyhovuje ani jedna z výše nabídnutých variant, a přesto by si přál, aby mu byl
Klokan elektronicky zasílán, může nám prostřednictvím přiloženého formuláře sdělit emailovou adresu, kam mu Klokana budeme zasílat ve formátu PDF.
Jak členské příspěvky, tak předplatné Klokana je nyní možno platit přímo na účet asociace. Detaily
bankovního účtu jsou uvedeny v příloze a také na str. 11.
Laskavě věnujte pozornost vložené příloze, která je současně návratkou.
Děkujeme za pochopení a spolupráci,

Redakční informace:

Editor: Dagmar Savka

Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci.

Tel. ( 08 ) 9401 2638

Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané

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

do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.

Adresa: 16 Austin Way, Padbury WA 6025
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Srdečně zveme všechny milovníky
dobrého jídla a zábavy
na předvelikonoční Masopust,
který letos pořádáme poprvé!

Datum a čas konání:

sobota 2. 4. 2011 od 18:00 do 24:00

Místo konání:

Cracovia Club, 375 Marshall Rd, Beechboro, Perth

Vstupné:

členové $15, nečlenové $22

Občerstvení:

Výběr z restauračního menu v místním klubu,
grilovaná kuřata pro tuto jedinečnou příležitost!
Masopustní koláčky
V nabídce piv je k dostání Zlatý bažant

Oblečení:

veselý oděv a obuv, masky vítány

Program:

něco k Masopustu
taneční zábava
taškařice

Upozornění:
Dotazy na:

Není možné si sebou přinést vlastní nápoje
czechoslovakwa@hotmail.com
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Návštěva slovenské velvyslankyně v Perthu
( v iz foto z titulní stránky )

Dne

3. 3. 2011 podnikla paní Eva Ponomarenková, velvyslankyně Slovenské

republiky v Austrálii ( Canbeře ) společně s manželem Igorem oficiální návštěvu
Západní Austrálie. Při této příležitosti se uskutečnilo setkání se slovenskými
krajany v Hellenic klubu.
Veľvyslanectvo Slovenskej

Na začátek povídání paní velvyslankyně uvedla, že považuje Perth za jedno
z nejhezčích měst Austrálie, a že se tu díky uvolněné a přátelské atmosféře

republiky v Canberre

cítí jako na dovolené. V úřadu v Canbeře pracuje něco přes rok a postupně
navštěvuje všechny státy Austrálie. Vedle setkání s krajany měla také několik jednání se zástupci parlamentu. Na
úřadech jí bylo řečeno, že oficiálně žije v Perthu kolem 500 Slováků, a stále více sem přichází mladí lidé, často
odborníci. Neoficiální číslo počtu Slováků žijících v WA je samozřejmě vyšší.
Informovala o novele zákona o státním občanství ( platná od 17. 7. 2010 ) , která stanoví, že pokud někdo
dobrovolně přijme jiné občanství, ztratí očanství SR.
Dále informovala o změně ve vládě na Slovensku a uvedla zajímavou shodu – že Austrálie i SR mají poprvé v
postu premiéra ženu – premiérku, a že bývalý premiér se stal ministrem zahraničí.
Konzulární úřad v Canbeře se zabývá vydáváním cestovních pasů SR, které mají nyní biometrické údaje, což
znamená, že se o cestovní pas SR musí žádat v
Canbeře

osobně.

Vyzvednutí

pasů

je

z

bezpečnostních důvodů také nutné osobně. Proto
doporučila, aby si lidé z daleké Západní Austrálie,
pokud to je možné, vyřizovali pasy při návštěvě
SR, kde vyřízení trvá také výrazně kratší dobu.
Vyzvala také majitele slovenských cestovních
pasů, aby si zkontrolovali platnost dokumentů,
protože v případě propadlých pasů déle jak 6
měsíců je nutné vyřizovat navíc i doklad o státním
občanství.

Na

dotaz

o

slovenského občanství pro

možnosti

získání

vnučku krajanky

odpověděl pan Ponomarenko, který pracuje na konzulárním úřadě v Canbeře, že pro určení, zda má člověk právo
získat slovenské občanství, je nutné vyplnit formuláře. Tyto formuláře je možno vyžádat e-mailem či poštou u
konzulárního úřadu v Canbeře nebo i stáhnout z internetu ( www.mzv.sk/canberra - Formuláre - Žiadosť o
zistenie štátneho občianstva SR ) . Mezi podmínky udělení státního občanství SR patří i požadavek na alespoň
částečnou znalost slovenštiny. Na dotaz tajemnice O. Goerke odpověděla k tématu podpory a financování
krajanských aktivit ( prakticky se jejího úřadu netýká ) . Ohledně penzí paní velvyslankyně informovala o podpisu
smlouvy mezi SR a Austrálií ( 21. 9. 2010 ) , která, aby nabyla platnosti, musí být ještě ratifikována slovenským
parlamentem. Smlouva stanoví možnost žádat o penzi ze SR v Austrálii a naopak.
Děkujeme manželům Tomanovým za výbornou organizaci tohoto setkání.
Zapsala:

O. Goerke ( s omluvou za text v českém jazyce )

Doprovodné foto: P. Toman
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Pálení čarodějnic patřívalo a dodnes patří k

velmi

populárn ím

lidovým zvykům. Ona magická filipojakubská noc ( z 30.dubna na
1.května ) patřívala mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly vládly větší
mocí než kdy jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly nečisté a zlé síly moc
škodit lidem, se daly nalézt různě poschovávané, zakopané a před lidmi ukryté poklady.
Aby se hledač pokladu dokázal před silami úspěšně bránit, musel prý mít při sobě květ z
kapradí, svěcenou křídu a řadu dalších předmětů.
Lidé věřili, že této noci v povětří poletuje spousta čarodějnic, letících na sabat. Proto se
této noci také říká "noc čarodějnic". Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými
mastmi, s jejichž pomocí pak mohly na košťatech létat. Taková košťata prý bývala
zhotovena z jasanového dřeva, vrbových a březových proutků. Při reji byla volena královna sabatu, která potom vládla hostině a tanci "čarodějnickému kolu" – to se tančilo pozpátku. Jídla vypadala sice lákavě, ale byla bez chuti a nezahnala hlad. Nesměl chybět ani kotel
plný žab a hadů stejně jako nádoby s jedy. Čarodějnice se tu, jak lidé kdysi věřili, s oblibou proměňovaly ve vlky, psy a jiná zvířata a
vyprávěly si, co všechno zlého se jim od posledního setkání podařilo lidem natropit.Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených
místech pálily ohně, které jsou v některých krajích ( zvláště v Německu ) velmi starého původu. Postupem doby se z výročních ohňů stalo
"pálení čarodějnic" - mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli čarodějnici létající na košťatech v povětří. .
Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat zlomeniny si lidé vážili. V některých
jazycích dokonce slovo čarodějnice znamenalo "moudrá žena". Bylinkářky - vědmy se vyznaly v tajích přírody
Zdroj: České tradice, časopis NENUDA, Církevní rok a lidové obyčeje, knižní archív České tradice, internet

Bližšie

inform
ácie
budú v
čísle
Klokan
4-2011

České koblihy (vhodné k oslavě Masopustu i pro všední den)
Tento recept pochází z Velké babiččiny kuchařky (nakladatelství Knižní expres,
Ostrava, 2003), kterou jsem dostala od maminky a do Austrálie si odvezla, protože
je to kniha veliká, obsáhlá a hlavně lehká. Najdu v ní vždy absolutně jakékoliv jídlo,
obyčejné, klasické i moderní, a vždy se to povede! Poslední výhrou byly tyto
koblížky, které od pravých koblih z Česka nerozpoznáte.
Nejprve několik obecných rad na začátek:
Nejoblíbenější smažené moučníky jsou koblihy a boží milosti. Připravit dobré koblihy
je malé kuchařské umění. Když chceme, aby se nám koblihy podařily, nesmíme mít
těsto příliš řídké, jinak by koblihy byly mastné a těžké (nasály by hodně tuku). Tuk
na smažení musí být čistý a musí ho být tolik, aby v něm koblihy byly při smažení do
poloviny ponořené. Koblihy musí volně plavat, aby se mohly nafouknout. Do tuku
dáváme jen tolik koblih, aby se vzájemně nedotýkaly. Pokud nechceme, aby se tuk
přepálil, můžeme do něj dát menší mrkev. Dbáme na to, aby těsto nepřekynulo, protože potom by koblihy
byly celé ponořené v tuku. První stranu koblih smažíme pod pokličkou (asi 2-3 minuty), druhou smažíme
odkrytou. Správně usmažená kobliha by měla mít uprostřed obvodu světlý pásek. Koblihy před smažením
můžeme plnit marmeládou nebo je smažíme neplněné. Smažené neplněné koblihy posypeme směsí
moučkového a vanilkového cukru nebo je potřeme marmeládou.
Ingredience:
0.7 litru polohrubé mouky (Continental), 3 lžíce cukru, 0.25 litru vlažného mléka, 3 žloutky, 4 lžíce
rozpuštěného másla, špetka soli, 20g droždí, 1 lžíce rumu, libovolná hustá marmeláda, olej nebo sádlo na
smažení, moučkový a vanilkový cukr.
Postup:
Z trochy mléka, mouky, cukru a droždí připravíme kvásek, který po vykynutí smícháme s moukou, žloutky,
máslem, cukrem, solí, mlékem a rumem. Těsto vypracujeme a necháme ho na teplém místě vykynout. Když
je už vykynuté, na pomoučené desce ho zlehka vyválíme a kulatou formičkou vykrojíme kolečka. Na druhé
polovině těsta naznačíme kolečka, doprostřed kterých dáme hustou marmeládu. Přikryjeme vykrojenými
kolečky, dokola zmáčkneme a formičkou vykrajujeme koblihy. Potom je zakryjeme utěrkou a necháme ještě
na teplém místě kynout. Koblihy smažíme v horkém oleji nebo sádle, klademe je na plech vyložený
papírovými ubrousky, posypeme moučkovým cukrem smíchaným s vanilkovým cukrem. Koblihy můžeme z
vyváleného plátu vykrajovat i kulatou formučkou (nebo sklenicí) a po nakynutí doprostřed vymáčknout jamku
a
smažit.
Do
jamky
potom
dáme
libovolnou
marmeládu.
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Pudinkové řezy se skořicí
Těsto: 4 vejce, 20dkg cukru krupice. 20dkg hl. mouky, 1 prášek do pečiva, 1 dcl oleje. Celá vejce ušleháme s cukrem, potom přidáme olej
a mouku s práškem do pečiva. Vylijeme na vyšší plech vyložený pečicím papírem. Uvaříme puding: 1 l mléka, 3 vanilkové pudinky, 5 PL
cukru. Ještě horký pudink nalijeme cik cak na těsto, srovnáme stěrkou a teprve nyní dáme vše péci na cca 20-25 minut na 180 stupňů. Na
upečený jen lehce zchladlý moučník navrstvíme 2 zakysané smetany smíchané se 2 vanilkovými cukry. Po vychladnutí jsem potřela 1
ušlehanou šlehačkou Dr. Oetker z prášku, ozdobila vidličkou a posypala přes sítko skořicí. Před podávám je možné dozdobit na šlehačku
ovocem ( já dávala čerstvé jahody a bylo to vynikající ) !

Šťouchaná buchta od Lucie z Mimibazaru
35 dkg polohrubé mouky, 20 dkg cukru, 1 prášek do pečiva, 12 dkg rozpuštěné Hery, 2 vejce, 2 lžíce oleje, 3/4 hrnku mléka, špetička soli.
Mouku, cukr, prdopeč a sůl promícháme, přidáme i ostatní "mokré" suroviny a promícháme. Vylijeme na vymazaný a moukou vysypaný
plech a upečeme dorůžova. Po upečení druhým koncem vařečky našťoucháme po celé buchtě "šťouchance". POLEVA - 18dkg másla
nebo Hery, 4 lžíce rumu, 3 lžíce horké vody, 30 dkg práškového cukru ( dala jsem jen 20 ) , 4 dkg kakaa. POLEVA - Máslo, rum a vodu
rozpustíme a přidáme cukr smíchaný s kakaem. Vaříme do spojení. Necháme chvíli zchladnout a potom nalijeme na moučník a rozetřeme,
aby se poleva dostala do všech dírek. Necháme ztuhnout.

Žravé řezy s mandarinkami
Žravé řezy Suroviny: Těsto: 250g cukru 150g hladké mouky 5 vajec ( žloutky ) 5 lžic horké vody 1/2 prášku do pečiva Náplň: 1 šlehačka 2
krémovité zakysané smetany ( č ím hustější, tím lepší ) kompotované ovoce dle chuti Želé: 2 vanilkové pudinky Těsto: Žloutky, cukr, vodu
ušlehat, přidáme mouku smíchanou s práškem do pečiva a nakonec opatrně vmícháme sníh. Postup: Pečeme ve formě s vyšším okrajem,
vymazané tukem, vysypané hrubou mukou. Elektrická trouba cca 180°C. Upéct a nechat vychladnout. Mezitím si připravíme náplň.
Ušleháme šlehačku do tuha, osladíme dle chuti. Kysané smetany opatrně smícháme se šlehačkou a přidáme na kostičky nakrájené
okapané ovoce. Směs natřeme na vychladlý moučník. Nakonec uděláme želé. Šťávu z kompotu dolijeme vodou, abychom měli 3/4 litru
tekutiny. Tu povaříme se 2 pudinky. Prochladlé želé nalijeme na náplň a dáme do ledničky. Poloviční dávka podle Ireny: 3 vejce, 90 g
mouky polohrubé, 90 g cukru. Na náplň jsem dala 300 šlehačky, 1 ztužovač, 1 zakysanku, 1 vanilkový cukr, cukr a jahody Vrch jsem
udělala z Hami šťávičky doředěné vodou na 300 ml + 1 vanilkový pudink bez vaření

Buchta s tvarohovým krémem
Piškotová polokoule od Ireny. Piškot: 6 vajíček ( šlehat sníh) , 120 g cukru moučka, 120 g kakaa + polohrubé mouky, ( n a misku dáme
dvě lžíce kakaa a dosypeme moukou do 120g ) Krém 600 ml mléka, 2 vanilkové pudinky, 130 g cukru moučka, 250 g tvarohu, 250 g
másla Další: krabička mraženého lesního ovoce, kakao na posypání. Piškot je jasný, pekla jsem na 170 C, základnu 20 minut, polokouli
30. Krém uvařím pudink, ušlehám máslo s cukrem, po lžících přidávám tvaroh a vychladlý pudink. Do polokoule jsem dávala krém
nastřídačku s pocukrovaným ovocem, zbytek krému jsem natřela navrch. Pak už jen posypat kakaem.

Hrk hrk buchta
HRK HRK buchta 1,5 hrnku polohrubé mouky 1 hrnek cukru 1/2 hrnku mléka 1/2 hrnku oleje 2 vejce 1 prdopeč. krém: 1 ananas.kompot
velký 1 šlehačka 1 ztužovač šlehačky 1 inst.pudink ( bez vaření ) Upečeme placku a navrch krém vše na krém do uzavřené
nádoby,prohrkáme a navršíme na upeč.korpus.Povrch pocákáme čokoládou. Já dala navrch ještě 1 šlehačku v prášku dr Oetker.

Tvarohové řezy
Tvarohové řezy Ivanka82 TĚSTO: 2 vejce,4lžíce oleje,70g cukr,10g kakaa,125 ml mléka nebo kefíru,100g polohrubé mouky,půl prášku do
pečiva - vše smíchat a nalít na plech ( lepší menší než ten veliký ) a upéct při 180°C asi 30 min a poté na to tvarohovou nádivku a dopéct
tak dvacet minut NÁDIVKA: 2 zakysané smetany,1 tvaroh,1 vejce,půl prášku do pečiva,30g cukru, 3lžíce škrobu-smíchat a natřít- je
potřeba přisladit!

Dunajské řezy
Na malý plech: Těsto: 2 vejce, 80 g cukru moučka, 125 g Hery, 1/2 prášku do pečiva, 150 g polohrubé mouky, 75 ml mléka, 1 PL kakaa. Z
bílků ušlehat sníh. Žloutky ušlehat s cukrem a máslem do pěny, přidat mouku s práškem do pečiva, mléko a nakonec lehce vmíchat sníh z
bílků. Polovinu těsta rozetřít na vymazaný a moukou vysypaný plech, druhou polovinu obarvit lžící kakaa a navrstvit na světlé těsto.
Kompotované meruňky pokrájet ( já dala broskve ) a poskládat na těsto, lehce přimáčknout. Péct cca 35 minut na 180 stupňů. Po
vychladnutí potřít krémem: 1/2 balíčku pudinku svařit ve 125 ml mléka oslazeného 50 g cukru krupice. Vychladlý pudink zašlehat do 125 g
másla, ochutit rumem. Krém dozdobit čokoládovou polevou.
Zdroj: http://foto.dama.cz
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Každé podělí odpoledne 3.30 - 4.30 FM 95,3
www.radio-czech.com
Radiové vysílání je možno stáhnout a poslouchat v jakékoliv denní době.
Aby se staly radio-webové stránky více atraktivní, byly přidány celovečerní a dokumentární filmy.
S pozdravem, Ludvík Jedla

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.

vice info na emailu : hanastribrny@optusnet.com.au
Hana Stribrna

Kurzy českého jazyka pro dospělé
probíhají každé úterý na 20 View Street, North Perth ( spojka mezi Fitzgerald a Charles Streets ) .
Lekce pro pokročilé: 18:00 - 19:30, lekce pro začátečníky a mírně pokročilé: 19:00 - 20:30.
Cena kurzu: $100 / 10 lekcí / 1term.
Bližší informace na :
ballashley@hotmail.co ( anglicky ) anebo na baladova.gabina@post.cz ( česky, anglicky )

“ R ainbow ”
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 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 )
Telefonujte zdarma na číslo: 1800 096 330 ( anglicky hovořící služba )
Kontakt “ Rainbow ” The Multicultural Aged Care Program
Telefon: ( 08 ) 9271 2026
7

E-mail: rainbow1@iinet.net.au

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

Sv. Omše pre Československú komunitu
Srdečne Vás pozývam na Sv. Omšu a na posedenie po sv. Omši
Contact:
Fr. Pavol Herda
215 Morley Drive
6054 Kiara WA
Mobile: 0401511302
calidusps@gmail.com

Our Lady Queen of Poland

10. April 2001

35 Eighth Avenue, Maylands

- 11.15 am

Rev. Fr. Pavol Herda
Po Sv. Omši bude krátke posedenie v hale pri kostol. Prineste prosím
Vás občerstvenie k posedeniu.

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

Česká škola v Perthu
pro děti od 3 do 8 let
Kde: Loftus Community Centre, Loftus St Leederville
Kdy: každou školní sobotu 9:45 - 11:45
Informace: Jitka Smith
Telefon: 9245 8137 nebo 0406 026 840
Email: jclementeenka@gmail.com
CD Šimka a Grosmana

Oznamujeme našim čitateľom, kto ma záujem o náhravky od Šimka a Grosmanna, možete ich ziskat,
ak napišete na e-mail :

baladova.gabina@post.cz
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MEDZINÁRODNÁ LETNÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA – ISLSS 2011
KEDY: 4. - 22. júl 2011 ( alebo 4. – 15.7.2011 ako 2-týždňový kurz )
KDE:
Bratislava – Petržalka, Tematínska 10 ( na brehu jazera )
PROGRAM:
■ Intenzívny kurz slovenského jazyka
30 vyuč. hodín týždenne ( hodiny jazykovej výučby, konverzácia, práca v multimediálnom jazykovom laboratóriu, prednášky
o Slovensku a jeho súčasnosti a ďalšie zaujímavé a príťažlivé formy výučby )
■ Kultúrno-spoločenský program
▪ kultúrne podujatia
▪ slovenské ľudové tradície
▪ prezentácia a nácvik slovenských ľudových piesní a tancov
▪ vychádzky po Bratislave a výlety do blízkeho okolia
▪ víkendová exkurzia po Slovensku
DATUM CERTIFIKAČNEJ SKÚŠKY :

20. – 21.7. 2011

POPLATKY:
€ 480 ( za 2-týždňový kurz € 350 )
€ 50 - registračný poplatok ( nevratný ) ,
€ 40. Poplatok za skúšku
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: do 30. júna 2011
On-line prihlásenie a ďalšie informácie na: www.uninova.sk/clap
Adresa: Tematínska 10, 851 05 Bratislava, Slovenská republika Tel.: ++421 2 6353 3147; Fax: ++421 2 6353 3149, e-mail:
clap@uninova.sk
V rámci 7. ročníka Letnej školy slovenského jazyka a kultúry 2011 sa bude konať
2.TVORIVÝ INTERAKÍVNY WORKSHOP
VYUČUJEME SLOVENČINU AKO CUDZÍ JAZYK
Termín :11. a 12. júl 2011
Miesto konania: CJOP PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava
Účasť na workshope je pre aktívnych učiteľov slovenského jazyka ako cudzieho jazyka bez poplatku
Bližšie informácie Vám poskytne: PhDr. Alena Mikolajová
tel.: 02/6353 3148 ( 47 ) ; e-mail: clap@uninova.sk; www.uninova.sk/clap

Letní kurz českého jazyka v Dobrušce / Summer vacation Czech language course intended for Czech
compatriots
Rádi bychom informovali o možnosti přihlásit se do krajanských vzdělávacích programů.
1. Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Dobrušce ? Termín pro podání přihlášek 15. 3. 2011
2. Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit - Termín pro podání přihlášek 15. 3.
2011
3. Semestrální stipendijní studijní pobyty - Termín pro podání přihlášek 31. 3. 2011
Přihlášky nutno podávat přes webový on-line formulář, který je dostupný na webových stránkách Domu zahraničních služeb
(www.dzs.cz v rubrice Krajané). Vyplněnou a vytisknutou přihlášku v jedné kopii spolu s doporučením krajanského spolku je třeba
zaslat na Velvyslanectví ČR v Canbeře nebo na Konzulát ČR v Sydney.
Zdroj: Consulate of the Czech Republic in Sydney
Mailing address: P.O. Box 132, Vaucluse NSW 2030
Office address: 169 Military Road, 2030 Dover Heights NSW 2030
T:+61 2 9581 0111 | F: +61 2 9371 9635 | E: sydney@embassy.mzv.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli,
povolte JavaScript | W: www.mzv.cz/sydney
F: www.facebook.com/czech.consulate.sydney
9
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

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

Generální konzulát ĆR
Generální konzul: Ing. Pavel PITEL
169 Military Rd, Dover Heights
NSW 2030
Mailing address: PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030

Telephone:
( 02 ) 9581 0111
Fax:
( 02 ) 9371 9635

ČLENSTVÍ V NAŠEM KLUBU
Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je
krajanským spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní

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 2011
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 2011
2.4.
30.4.
4.6.

Masopustní zábava
Pálení čarodějnic
Dětský den
- výlety

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

- ples
3.12.

Mikuláš

31.12.

Silvestr

Těšíme se na vaši účast!
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