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 Informace pro členy

( w ww.mzv.cz/canberra)
Podpis Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi ČR a Austrálií
o sociálním zabezpečení
Během slavnostní ceremonie dne 28. 3. 2011 bylo v prostorách Českého
velvyslanectví v Canbeře podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi
Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení.
Podepsání Správního ujednání bylo posledním právně-administrativním úkonem
před vstupem smlouvy v platnost. Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o
sociálním zabezpečení tak vstoupí v platnost dne 1. 7. 2011.
Krátce před vstupem ( či v den vstupu Smlouvy v platnost ) australská strana
uveřejní internetových stránkách agentury
Centrelink ( www.centrelink.gov.au ) konkrétní informace a postup pro žadatele,
kteří budou chtít smlouvy využít. Obdobně bude postupovat i Česká správa
sociálního zabezpečení.
Další informace lze získat na stránkách Department for Families, Housing,
Community Services and Indigenous Affairs a České správy sociálního

Tel. kontakty na výbor
Předseda:
Jaroslav Kabelka

9399 3744

Místopředseda:
Zdeněk Drška

0433448394

Sekretářka:
Olga Goerke

0413912586

Pokladní:
Andrea Koval

9397 9423

zabezpečení.
Informace o konání 5. Mezinárodního krajanského festivalu v Praze
Občanské sdružení Sedm paprsků bude ve dnech 25. – 28. srpna 2011
organizovat v Praze 5. ročník Mezinárodního krajanského festivalu, který bude
hostem folklorního festivalu Pražský jarmark.
Festival bude zahájen ve čtvrtek 25. srpna v 10 hodin v Senátu Parlamentu ČR.

Ostatní členové výboru:

Přehlídky souborů se uskuteční ve dnech 26. a 27. srpna na Staroměstském

Vlasta Thomas

9377 6470

Jiří Voyt

9402 1337

náměstí. V neděli 28. srpna v 10 hodin bude festival zakončen průvodem účastníků

Jarka Helwig

9307 4203

Gabriela Baladová

0422 582197

Alžběta Baladová

0412 220771

Jitka Smith

0406 026840

z Toskánského paláce na Hradčanské náměstí a závěrečním vyhodnocením
nejúspěšnějších souborů.
Informace o festivalu: www.krajanskyfestival.eu

Marie Lochmanová 9243 1516
Jiří Lochman

9243 1516

Lucie Vrbská
Lukáš Kořínek.
Jana Franger
Jana Šverdíková

0401 876 357
0431 115 207

Velvyslanec ČR Hynek Kmoníček předal pověřovací
listiny v Austrálii
Internetová stránka asociace: www.czechslovakwa.org ; Poštovní adresa: Czech & Slovak Association, PO Box
604, Mundaring, WA 6073; E-mail: czechslovakwa@hotmail.com

Redakční informace:

Editor: Dagmar Savka

Uzávěrka každého čísla je k 10. dni v měsíci.

Tel. ( 08 ) 9401 2638

Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané
do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.

Mobil: 0413 075 093, E-mail: dagmark@centrum.sk
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Adresa: 16 Austin Way, Padbury WA 6025

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče, babičky, dědečky, tetičky a strejčky
na

29. 5. 2011 od 9:00 do 14:00

Datum a čas:

Místo konání:

The Maze, 1635 Neaves Rd, Bullsbrook, WA

Vstupné:

Při hromadném zakoupení vstupenek do areálu na celý den –
děti do 4 let a děti členů asociace do 15 let mají vstup zdarma,
děti nečlenů 4 -15 let $12, dospělí $18, studenti $15, senioři $14
Nahlašte prosím svoji účast na czechslovakwa@hotmail.com do 27.5. s detaily o počtu dětí a dospělých. Do
předmětu uveďte “ Snídaně s koalou “ . V případě pozdejějšího příchodu pro vás budou lístky připravené na
pokladně. Pozdě příchozím a nenahlášeným nemůžeme zaručit slevněné vstupné. Záleží, jak k nám budou na
pokladně vstřícní.

Snídaně:

V nabídce jsou Maze Fry Up anebo Pancakes, jednotná cená $16.50
( p odrobné menu na www.czechslovakwa.org )

Oběd:

Výběr z menu v místní kavárně nebo klubové barbeque.

Oblečení:

sportovní oděv a obuv, pláštěnky pro případné dešťové přeháňky

Program:

9:00

sraz u vchodu

9:30

snídaně s koalou

10:00

odchod koaly, ukončení snídaně

10:30 – 13:00

- soutěže ( cesta několika bludišti na čas, mini golf, disc golf, přehazovaná, závody
v pytlích, hody míčem na cíl )
- návštěva papoušků, klokanů, emu

Přídavek:

13:00

vyhodnocení soutěží, předání medailí

13:15

oběd – barbeque

14:00

ukončení společného programu

V případě zájmu doporučujeme cestou z Maze navštívit OGGIES ICE CREAM CAFE, 10581 West Swan
Road, Henley Brook, kde se kromě pochutnání si na zmrzlině, lízátku a dalších sladkostech mohou děti
vyblbnout na prolézačkách ve venkovním areálu kavárny.

Dotazy na:

czechslovakwa@hotmail.com

Podrobnosti k organizaci, menu, soutěžím a mapku k Maze najdete na našich webových stránkách www.czechslovakwa.org
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Společné posezení u českého filmu s anglickými titulky následované amatérským kurzem polky a valčíku ( aby si naši
australští partneři mohli poskočit k tanci na našich plesech a zábavách ) . Vše s možností občerstvení káva, čaj, alko i
nealko.
Kdy: v červnu 2011
Kde: Dalkeith Bowling Club, Jutland Parade, Dalkeith, Perth
Podrobnosti a upřesnění najdete v příštím čísle. Pokud Vás tato akce oslovuje, dejte nám vědět na naší e-mailovou adresu,
zda se Vám více hodí pátek nebo sobota. Heslo Klubový večer. Začátek plánujeme na 18:00 v případě pátku, 16:00
v případě soboty.

LIBUŠE ŠLEHOFEROVÁ – IN MEMORIAM
Dne šestnáctého dubna nás ve vĕku jedenaosmdesáti let opustila naše krajanka a známá propagátorka všeho českého panί Libuše Šlehoferová.
Lίba jak jί znali jejί češtί přátelé, či Libby jak jί znali přátelé australštί se narodila v roce 1929 ve Střίbře ve smίšeném Česko-Jugoslávském manželstvί. V
nedaleké Plzni se posléze seznámila se svým budoucίm manželem Janem Šlehoferem. Libuše a Jan se cίtili zaskočeni komunistickým pučem a tak nedlouho po únoru 1948 vlast opustili ukryti pod plachtou, na korbĕ nákladnίho auta. Cesta to byla nepohodlná, ale dovezla je k vytoužené svobodĕ do Itálie,
kde se Jan a Libuše vzali.
Necelé dva roky strávili v Itálii, ale už v roce 1950 prijeli do Austrálie. Nejprve se usadili ve mĕstĕ Wagga Wagga na jihu Nového Jižnίho Walesu. Tam se
jim narodilo prvnί dίtĕ, dcera Jiřina. Jak všichni vίme z událostί, které jsme nedávno sledovali v televizi, tak čas od času dojde ve vnitrozemί Austrálie k
obrovským zaplavám. Po jedné takové povodni, v nίž Šlehoferovi přišli o vĕtšinu svého skromného majetku, Wagga Waggu opustili a přestĕhovali se do
Tasmánie, kde se jim posléze narodil syn Jan a druhá dcera Helen.
Z Tasmánie se přistĕhovali do Perthu v roce 1968, tĕsnĕ před tίm než dorazila druhá velká vlna přistĕhovalců z Československa. Tato vlna přistĕhovalců
byla také podnĕtem k ustavenί Československého Sdruženί v Západnί Austrálii a manželé Šlehoferovi byli jednίm z katalizátorů jejίho vzniku. Byli to pravĕ
Šlehoferovi, kdo nezjištnĕ pomáhali novĕ přίchozίm, kterých v té dobĕ bylo v Graylands Hostelu doopravdy požehnanĕ. Jejich dům byl novĕ přichozίm krajanům otevřen a ti se u nich scházeli v takovém množstvί, že jim jednoho dne k tomu prostory jejich domu nestačily. Proto se jejich přátelé začali shánĕt po
možnostech pronajmutί sálu k tĕmto účelům a z toho postupnĕ vznikla Československá Associace v Západnί Austrálii.
V osobnίm životĕ byla Libuše Šlehoferová velice obĕtavý človĕk, jak mohou mnozί, kdo se v Perthu ocitli v létech 1968 a 1969, dosvĕdčit. Do vysokého
vĕku také pracovala jako pomocná sestra v domovĕ důchodců. Libuše mĕla ale ještĕ jednu, bezstarostnĕjšί stránku své osobnosti; ráda zpίvala, ráda tancovala a ze všeho nejradši se smála. Právě tak si ji budou jejί přátelé pamatovat, veselou Lίbu, která každému ráda pomohla, aniž by očekávala, že jί to
bude opĕtováno.
Za výbor sdruženί Jiřί Lochman
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Představujeme novou rubriku: “ Tajemné krásy domova ”
Zde budeme čtenářům přinášet články o zajímavých, ale málo známých místech České republiky a Slovenska. Pokud i vy víte o nějakém
zajímavém, ale vetšině lidí neznámém místě, a chcete se o něj se čtenáři Klokana podělit, napište o něm článek a pošlete ho na
klubovou adresu. Jestliže se na napsání celého článku necítíte, zašlete nám alespoň dostatek informací ( www adresy, letáky, články a
pod. ) , na kterých se dá článek postavit. Uvítáme jakékoliv nápady a návrhy ( třeba z části, odkud pocházíte právě vy ) .
Dále přemýšlíme o zavedení nové rubriky pojednávající o životních příbězích českých a slovenských emigrantů v Austrálii, hlavně v té
Západní. Potřebujeme s ní ale pomoci od vás čtenářů Klokana, hlavně těch ze starší generace. Rádi bychom ukázali, jaké byly vaše
začátky v Austrálii, jaký byl před řekněme 40ti, 30ti lety život v Perthu, co se od té doby změnilo k nepoznání, jestli jste za ty změny rádi
a podobně. Takové porovnání života dříve a nyní v Austrálii očima Čechoslováka.
Nechceme uveřejňovat nečí životopis nebo vytahovat staré křivdy, spíše zajímavosti a postřehy z nové země v porovnání k dnešní době.
Od někoho jsem před časem slyšel historku, že když přiletěl v sedmdesátých letech v noci do Perthu, musel čekat do rána, než přišli do
práce celníci a lidi odbavili, stejně tak historky o nezamčených domech a autech, z kterých se nic neztrácelo. To je pro nás později narozené skoro nepředstavitelné, stejně tak život bez e-mailů a internetu. Napište nám třeba i o tom, jak jste řešili komunikaci s domovem,
jak jste sehnali první zaměstnání, zvlášte pak jestli bylo trochu nezvyklé, jak dříve společnost emigranty přijímala a podobně. Stejně tak
uvítáme staré zajímavé fotografie.
Pozn: příspěvky mohou být redakčně upraveny.

Vaše redakce.

Tajemné krásy domova -

Malebná obec Máslovice leží 18 kilometrů severnĕ od Prahy. Žije v ní pouhých
306 obyvatel a dlouhou dobu byly pomĕrnĕ zapadlou vesnicí. Vše se ovšem
zmĕnilo s příchodem nové starostky, která se rozhodla zapsat obec do povĕdomí
lidí a přilákat navštĕvníky nejen z Čech, ale i ze zahraničí.
Z její iniciativy a díky pochopení obecního zastupitelstva na náklad obce s
finančním přispěním řady nadací a institucí vzniklo v roce 1997 Muzeum Másla.
Toto muzeum je jediné svého druhu ve střední Evropě. Není však jediné na světě.
Existuje podobné muzeum v Irsku ve městě Cork.

Malé máslovické muzeum másla má Interaktivní expozici, která nabízí různé druhy máselnic, odstředivek, formiček na
máslo, máslenek na servírování másla a další předměty, související s výrobou másla ( většinu exponátů lze prakticky
vyzkoušet ) . Vystavena je zde také ojedinilá kolekce obalů na máslo ( můžete zde najít obaly třeba až z Kanady ) .
Součástí je i expozice o historii obce a krátkodobé zajímavé výstavy.
Obec navíc pravidelnĕ pořádá různé akce jako např. Masopust, Posvícenské vinobraní či stloukání másla, kdy jsou k
výrobĕ použity exponáty ze samotného muzea a vyrobené máslo je servírováno s čestvĕ upečeným chlebem.

Další důkaz toho, že když se chce tak to jde a navíc není nad českou hlavu plnou kreativních nápadů.
Zdroj: www.maslovice.cz
Na fotografii: betlém z másla, Malé máslovické muzeum másla.
-pat5

Kultovní český pořad, na který si určitĕ pamatuje každý z nás. Česká televize začala vysílat
v roce 1954 a idea Večerníčka se začala „ klubat “ na svět velmi brzy. Tehdy ještĕ pod názvem
Stříbrné zrcátko, což byly nedělní podvečerní pohádky. Večerníčkem se nedělní pohádka stala až
2. ledna ... a první pohádkou byl Kluk a kometa režiséra Ludvíka Ráži za účasti Černého divadla
a Štěpánky Haničincové.
Otcem myšlenky Večerníčku a i jeho prvním dramaturgem byl Milan Nápravník. Proslulá televizní
znělka je nejstarší českou televizní znělkou a jednou z nejstarších v Evropĕ vůbec.
Prvním Večerníčkem, jemuž předcházela znělka s dnes známou postavičkou Večerníčka, byla pohádka režiséra Václava Bedřicha
„ O televizním strašidýlku “ . Příběh je vyprávěn kombinací kreslené animace a fotek.
Zdroj: www.ceskatelevize.cz
V našem malém kvízu můžete zjistit co si z Večerníčků pamatujete vy.
1 ) Kdy byl vysílán vůbec první Večerníček?
a ) 1960
b ) 1965
c ) 1969
2 ) Kdo bydlel v Pařezové chaloupce?
a ) Křemílek a Vochomůrka
b ) Pat a Mat
c ) Maxipes Fík a Ája
3 ) Který Večerníček začíná: “ Z a mlhou hustou tak, … ”
a ) Malá Čarodĕjnice
b ) Rákosníček
c ) Krkonšské pohádky
4 ) Jak se jmenuje les ve kterém žil Rumcajs?
a ) Řáholec
b ) Sosnovec
c ) Smrkovec
5 ) Jakou barvu mají krtkovy kalhotky s kapsami?
a ) Hnĕdou
b ) Černou
c ) Modrou
6 ) Doplňte pár?
a ) Štaflík a …
b ) Káťa a …
c ) Jelen Vĕtrník a ….
d ) Rumcajs a …
e ) Maková panenka a ….
f ) Bob a ….
e ) Mach a …

Odpovědi: 1-b, 2-a, 3-b, 4-a, 5-c, 6-Špagetka, Škubánek, hajný Robátko, Manka, motýl Emanuel, Bobek, Šebestová.
-pat-
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Každé podělí odpoledne 3.30 - 4.30 FM 95,3
www.radio-czech.com
Aby se staly radio-webové stránky více atraktivní, byly přidány celovečerní a dokumentární filmy.
S pozdravem, Ludvík Jedla

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

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.

Kadeřnické služby
Levné stříhání a barvení vlasů v tréningovém salónu Fusion. Každou středu 9pm-4pm a každý pátek 1pm-9pm tam stříhá
naše již plně kvalifikovaná Alžbětka Baladová. Sjednejte si termín na tel. 9321 1526 ( salón ) nebo e-mailem:
lizbaladova@yahoo.com. Salon Fusion, 1. Patro, Piccadilly Arcade ( vchod u kina) , Hay Street Mall, Perth City.

“ 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
Our Lady Queen of Poland
Fr. Pavol Herda
215 Morley Drive
6054 Kiara WA

12. jun 2011
10. jul 2011

35 Eighth Avenue, Maylands

Mobile: 0401511302
calidusps@gmail.com

- 11.15 am
- 11.15 am

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

Česká škola v Perthu

Česká playgroup

pro děti od 3 do 8 let

Kde: Irwin Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta

Kde: Loftus Community Centre, Loftus St Leederville

Kdy: každý čtvrtek 9:30 - 12:30

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

Informace: Tereza Rada

Informace: Jitka Smith
Telefon: 9245 8137 nebo 0406 026 840

Telefon: 0428 501 010

Email: jclementeenka@gmail.com

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 10. května, 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 )

Ztráty a nálezy
Kdo zapoměl židličku na posledním táboráku? Jedna židlička v
zeleném obalu se našla. Zatelefonujte na č. 0413 912 586
( O lga )
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Pálení čarodějnic
To byly nervy! Zaprší-nezaprší, dostaneme povolení k rozděláni ohně nebo si budeme muset grilovat čarodějnice i špekáčky na
barbicue?! Vše zaplaceno, objednáno, naplánovano...Štěstí nám nakonec přálo a souhlasný pokyv autorit nám přecijen dal klidnou noc!
Sedím v autě provoněném čerstvým kmínovým chlebem, všude se tlačí tašky s nakoupenými
nezbytnostmi. Je slunečné a teplé odpoledne. Přijíždím do Ern Halliday a k mému autu se najednou
vrhá kulhavým poklusem jakási divá, hrbatá a umouněná osoba a přikazuje mi zaparkovat tam a
tam. Neodvažuji se něco namítat, mohla bych být proměněna třeba v ropuchu! Rychle popadnu, co
můžu a utíkám směrem k ohništi.
Naše tradiční místo mne vítá krásnou hranicí, z které se k nebi tyčí
pořádná čarodějnice s pěkně škodolibým úsměvem! Děti okolo –
zatim – radostně skotačí, rodiče i ostatní časní návštěvníci klábosí.
Okolo baru a přidružených stolů je pořádně rušno. Vše se chystá k
hladkému prodeji jídla i pití. Náhle mé oko upoutá kotouč stojící pod obrovským eukalyptem. V něm si
velebí, v ‘ kožíšku ‘ zabalený a ledem obklopený soudek! To se chladí ’ plzeň ’ od pravého českého
sládka!
Úderem páte hodiny vypuká čarodějnický rej kolem
ohniště. Čarodějnice tančí, vykřikují ( nebo to je zpěv?!)

a hrozí, až se malá dítka

schovávají za máminy ‘ sukně ’ a některé dokonce začínají natahovat! Nejvyšší čas je
rozehnat. Zdatní nebojsové přichází s hořícími loučemi a zapalují hranici. Po chvíli už
plameny olizují sukně uvízlé čarodějnice a než se všichni nadějeme, už se nad hranicí
šklebí jen její hlava. Všichni si oddechneme! Čarodějnice zahnané a okolní stromy stále
stojí!
Nastává čas oslav a hodování. Brzy se celé údolí
rozvoní opékanými špekáčky i klobáskami, čerstvým
chlebem i kyselým zelím. Mistr výčepní Lukáš se má co
ohánět, aby stíhal plnit půllitry! Stmívá se, oheň krásně září a hřeje. Kolem něho je pořádně rušno!
Pobrukujeme si trampské písničky, co se linou z reproduktorů, klábosíme s kolemsedícími,
vychutnáváme si opečené dobroty a je nám tak trošku jako někde třeba na Sázavě. Děti se mezitím
ověsily svítícími tyčinkami, k úlevě rodičů, a vesele poskakují v okolní buši. Vypadají jako takové
větší a barevnější světlušky. Ty odvážnější se dokonce skamarádí i s čarodějnici Gábinou, která ráda
tančí! To už je cítit i sladká vůně
marshmallows, které občas ukápnout při opékání do ohně.
Přijemně teplý večer se mění v noc. Děti s rodiči odešli, poslední špekáčky
se prodaly, výčepní již dávno natočil poslední plzeň! Okolo ‘ k uchyně ’ je
ještě rušno, je třeba vše poklidit, uložit a srovnat. A pak už konečně
usedáme kolem ohně, povídáme si nebo jen tak mlčíme a koukáme do
dohasínajících plamenů. Když

chvíli po půlnoci sundáváme cedule s

nápisem a šipkou ” Táborák” je mi trošku líto, že už je zase po něm! Na
druhou stranu vím, že to nebude dlouho a bude tu další…a vůbec, vždyť je
prvního máje, jdu hledat rozkvetlý strom!
-Jitka-Smith9
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INFARKTOVÝ MAIL
Manzelsky par sa rozhodne na chvilu uniknut tuhej zime a stravit
tyzden na juhu pri mori. Z pracovnych dovodov sa stane, ze
manzelka moze odletiet az o den neskor. Manzel odleti podla planu.
Po prichode sa ubytuje v hotelovej izbe, vytiahne svoj laptop a ihned
posiela mail svojej manzelke.
Pritrafi sa mu vsak hlupa chyba a pri zadavani e-mailovej adresy
vynecha jedno pismeno a mail sa tak dostane do e-mailovej schranky
istej vdovy, ktora prave odprevadila svojho muza do hrobu. Vdova si
prave prezera v pocitaci postu, ci jej neprisli nejake sustrastne
vyjadrenia od priatelov alebo znamych.....
Vo chvili, ked jej syn vstupi do izby, zena uz lezi v bezvedomi
na zemi. Zrak mu padne na monitor pocitaca, kde cita:
Komu: Mojej opustenej manzelke
Od: Tvojho muza, ktory odisiel skor
Vec: Dorazil som
----------------------------------------------------------Najdrahsia, prave som v poriadku dosiel. Uz som sa tu celkom
zabyval a vidim, ze je vsetko pripravene na Tvoj zajtrajsi prichod.
Zelam Ti stastnu cestu a cakam Ta. Lubim Ta,
Tvoj manzel
P.S. Tu dole je certovsky horuco!!!!
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Velvyslanectví ČR
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. 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
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 krajanským spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii.

Členem klubu se může stát kdokoli bez rozdílu národnosti či bydliště. Jediným předpokladem členství je zájem o naši kulturu a
společnost. Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku
-

Bankovním příkazem na účet: Czech & Slovak Association in WA, Inc., BSB 016 286, číslo účtu: 438009261.
Banka ANZ. Abychom byli schopni Vaši platbu identifikovat, uveďte v poznámce příjemci Vaše jméno!

-

Sdělení poštovní adresy, na kterou je členům zdarma zasílán měsíčník Klokan.

-

Na základě úhrady členských příspěvků obdržíte členskou kartu.

-

Předplatné Klokana bez členství v klubu: $18/rok
Další výhodou členství je snížené nebo zdarma vstupné na některé klubové akce.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 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
29. 5.

Dětský den-Snídaně s koalou

06/2011

Klubový večer ( f ilm a posezení u baru )

07/2011

Piknik a výlet do přírody

08/2011

Zabíjačka

31.12.

Silvestr v Toskánskem klubu

Bližší informace o plánovaných akcích se dovíte z
dalších čísel KLOKANA.
Těšíme se na vaši účast!

11

