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Reakce na akce

Zabijačka trochu nově

Po dlouhých týdnech pečlivého zvažování se nakonec rozhodujeme uspořádat naši tradiční
zabijačku v Asijském klubu. Vyhrává argument, že je to v centru a lze se sem dopravit i veřejnou
dopravou. Poněkud nám zatrnuje po zjištění, že v kuchyni není žádné nádobí a na myčce visí řetěz
se zámkem, za který by se nemusel stydět ani obyvatel Alcatrasu! A tak sháníme nádobí i gumové
rukavice. Mezitím se nám hrnou objednávky masných
výrobků, Olga nadšeně hlásí, že už máme nahlášeno přes
240 kg. Zdá se, že řezník Láďa bude udit a cpát střívka celé
týdny, prasata třeste se!
Ovšem za zlatý hřeb večera považujeme živou hudbu
našeho osvědčeného hudebního složení No panic. To aby
se ty břicha plné jitrnic trochu po večeři rozhýbaly a zbylo
tam trocha místa na výborný makový závin z pekárny
Prague! Zatímco Maruška z pravidelného zkoušení No Panic
pomalu panice propadá, Jiří jen září a slibuje samá
překvapení...a my mu věříme...a těšíme se na nové chvilky
poezie.
Den D! Čtyřčlenná četa se brzského rána vrhá do útrob řeznické lednice a pod taktovkou Ládi chystá
balíčky masa. Polozmrzlé údy rozehřívají ješte večer u horkého jelita. Kuchyni velí, jako tradičně,
Honza. Jeho zelí je pověstné! Četa škrabáčů se vrhá na pytel
brambor, zatápí se pod kotly, rozpalují se pece.
I v sále je živo. Přípravy vrcholí. Balíky masa jsou nastoupeny
v pozoru, voňavá tombola čeká na výherce, stoly na návštěvníky.
Kapela na pódiu ladí. Soudky piva se
chladí v důmyslně vykonstruované
lednici.

pokracovanie
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 Informace pro členy

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

Jarka Helwig

9307 4203

Gabriela Baladová

0422 582197

Alžběta Baladová

0412 220771

Jitka Smith

0406 026840

A to už se trousí první návštěvníci. Vítá
je ochutnávka řeznických dobrot i vůně
prdelačky, zabijačkové polívky. Než se
naději, je u vchodu fronta. Někteří se
obtěžkavají
připravenými
balíčky,
dokonce zahlídnu i pořádný čtyřkolák. To bude snad na celý prase!
Celý sál zanedlouho bzučí konverzací, úsměvy i přátelským vítáním.
Jarek Nohavica zpívající v pozadí nemá šanci. A to už se vydává prdelačka. Voní česnekem i
majoránkou...anglicky mluvícím dost těžko vysvětluji, co to vlastně je, abych je moc neodradila. I
přesto mnozí hrdinsky ochutnávají.
V kuchyni vše páří, hoří, hrnce i plechy plné dobrot čekají svoji cestu do lidských útrob. Dle přání se
nahřívají talíře. Brzy zjišťujeme, že dva sporáky prostě tolík lidí najednou nenakrmí. Snad nám bude
prominuto. Pauzy ve vydávání jsou vyplněny hudbou No
Panic i dýdžejem Zdeňkem.. Také náš mistr výčepní
Lukáš hrdinsky bojuje s nadmíru pěnícím mokem.
Doufám, že následná chuť “ plzeňského “ stála za
počkání.
Během večera také zjišťujeme, že máme v sále několik
lvých oslavenkyň. Předávají se květiny, gratulace i dorty.
Tak vše jen to nejlepší do dalšího roku! A na zdraví!
Po vylosování tomboly se No Panic ujímá nadvlády nad
hudebním programem. Nechybí poetické perly Jiřího.
Nicméně se zdá, že požité jitrnice a jelita potřebují trávit v klidu, či skončily v nohách? Na tanečním
parketu je místa dost i pro velké taneční kreace. Možná to je těmi ostrými zářivkami. Hned je
zhasínám. Posledních pár hostů se nakonec roztančuje. Kytarista Milan alias Jimmy Henrix je zase
ve svém živlu.

Jiří Lochman

9243 1516

Něco po půlnoci sál zeje prázdnotou jakoby se tu nic nedělo. Místo tanečníků po sále krouží mop.
V kuchyni se pakují poslední zbytky, je třeba vše zase odvézt. Díky Ivanko, za umytí těch mamutích
hor nadobí!

Lucie Vrbská
Lukáš Kořínek.
Jana Franger
Jana Šverdíková

0401 876 357
0431 115 207

A tak máme za sebou další ročník zabijačky. Snad se těm, co přišli, líbilo. A možná příště i protočí tu
patu ( ať pak můžete ochutnat i ten makový závin ;- ) ) .

Marie Lochmanová 9243 1516

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

Srdečně zveme
všechny děti, rodiče, prarodiče i ostatni milovníky čerstvého vzduchu na

Datum a čas:
Místo konání:

Neděle 18. 9. 2011 od 11:00 do 15:00
Rotary Park Wanneroo, Scenic Drive Wanneroo
http://www.acoffeeinthepark.com/rotary-park-wanneroo

Tento nový dětský park se nachází na východní straně Lake Joondalup.
V parku jsou k dispozici BBQ, lavičky i pár zastřešených pavilonů. Vedle
parku je rozlehlé hřiště pro ty, co rádi kopou do míče, okolo parku, podél
Lake Joondalup, vede cyklisticko-chodecká stezka pro ty, kteří si chtějí
vzít kola či brusle. Vezměte rodinu, piknikový koš a přijďte posedět
do krásného parku s vybavením
pro každý věk!

Vstupné:

zdarma

Jídlo:

vlastní anebo na místě k zakoupení české klobásky s chlebem

Dotazy na:

czechslovakwa@hotmail.com
Informace také na našich webových stránkách www.czechslovakwa.org

Upozornění:

Za bezpečnost dětí odpovídají doprovodné dospělé osoby
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DLOUHO OČEKÁVANÁ PROCHÁZKA PŘĺRODOU S BOTANIKEM
Zveme všechny zájemce o rostliny a přírodu vůbec, máte jedinečnou přílezitost si užít odpoledne v přírodĕ s odborným
výkladem
Profesora Laco Mučiny
Profesor Ladislav Mučina se narodil v Pieštanoch, vystudoval pedagogickou Universitu Komenského a Slovenskou
Akadémii Vĕd v Bratislavĕ, poté studoval na Technické Universitĕ v Berlínĕ. Od té doby pracoval na universitách v
Rakousku, Itálii, Švédsku, Kuwaitu, Jižní Africe, a od roku 2009 na Curtin University v Perthu. Profesor Mučina je svĕtovĕ
uznávaná kapacita v oboru výzkumu botanické biodiversity, vegetačního mapovaní, rostlinné systematiky, paleoekologii a
mnoho dalších odvĕtví. Je také spoluzakladatelem Evropského Vegetačního Výzkumu a spolueditor Narodní Vegetační
Mapy Jižní Afriky. V Západní Austrálii organizuje nový projekt – Vegetační Mapu Západní Austrálie.
Přijďte se dovĕdĕt více o naší australské kvĕtenĕ a přivítat mezi námi profesora Laco Mučinu a jeho ženu Dagmar
Mučinovou.

Sejdeme se v nedĕli 9. 10. ve 2 hodiny odpolende na parkovišti Mundy Regional Park – Lesmurdie National Park u
Lesmurdie
Parkovištĕ je na konci Falls Road, Lesmurdie. Pro ty, kteří by chtĕli přijít dřív a udĕlat si piknik, jsou tam k posezení stolky
kryté proti slunci.
Bude to fyzicky nenáročná asi tří kilometrová procházka po pešinĕ, která vede udolím potoka, mezi skalami, a vřesovištěm
s výhledem na přímořskou planinu řeky Swan. Skončíme u vodopádu, odkud ti, co budou mít nadbytek energie, mohou
sejít ještĕ dolů pod vodopády.

Po procházce se Ti z nás, kteří budou mít zájem o prodloužení odpoledne do podvečera, mohou občerstvit a pobavit v
nĕkteré z blízkých hospod ( K alamunda Hotel v Kalamundě )

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE

Foto zleva doprava a dolů Boronia; Jacksonia; Orchidej & Grevillea – fotografie Marie Lochman
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Tajemné krásy domova
Vznik a vývoj městečka Starý Jičín úzce souvisí s dějinami hradu a
panstvím Starý Jičín jako obchodního centra na spojovacích cestách mezi
Jadranem a Baltským mořem tzv. Jantarová cesta. Ta byla důležitou obchodní trasou v pravĕku a starovĕku. Nejvíce se využívala ve druhém století
kdy cesta sloužila pro dálkový obchod Římské říše.
Vesnička pod Starojickým kopcem byla důležitou křižovatkou. Kopec sloužil
jako strážištĕ a postupnĕ na nĕm byl vybudován mohutný hrad. Do dnes se
zachovaly již jen trosky šlechtického hradu Starý Jičín. Obec se zříceninu
postupně pokouší opravovat. Po rekonstrukci a dostavbě hradní věže je zde
v provozu hradní kavárna. V horní části vyhlídkové věže byla instalována
dobová expozice zbraní a dokumentace o hradě a panství. Za příznivého
počasí věž poskytuje krásný rozhled do širokého okolí Moravské brány.
Ve Starém Jičíně doporučujeme ubytování v nádherném hotelu Zámeček
pod hradem ( www.zamecek-hotel.cz ) . Na ubytování ve věži či rytířskou
snídani ve starobylém sklepení budete hodně dlouho vzpomínat.
Zdroj: http://www.stary-jicin.cz/

SLOVENSKO - Hoci vatrári na tomto vrchole už nebdejú a nestriehnu na
turecké hordy, statoční rytieri zakliati v jeho útrobách ešte stále vyčkávajú,
aby vycválali bojovať, keď bude Slovákom najhoršie.
Lebo Sitno je zo slovenských vrcholov azda najviac opradené povesťami a
tajomstvami. Prispel k tomu iste aj spisovateľ Jozef Horák, rodák z
Banskej Štiavnice, čo svojho času učiteľoval priam na úpätí bájneho vrchu
a knižne debutoval zbierkou povestí Sitniansky vatrár.
A prečo vlastne Sitno? Etymológiu tohto názvu interpretujú bádatelia od čias Jána Kollára takmer zhodne. Dodnes sa v
slovenčine používa výraz sítie alebo sitina ako označenie istého druhu trávy na močariskách.
Nevedno, či na vrchole Sitna alebo v jeho okolí boli kedysi močiare. Jedno je isté – názov ostal a rozšíril sa o ďalší
významový rozmer. Močarina je totiž diabolské územie; akoby brána do zradného podsvetia či priamo do pekla. Preto sa
výraz sitno v historickej slovenčine zaužíval ako synonymum slova peklo.
Nechajme však históriu a zastavme sa na malebnom Počúvadlianskom jazere a vyrazme na vlastné oči preskúmať
povesťami opradeného velikána. Pripomeňme si, že Počúvadlo ( jedno z
najväčších štiavnických umelých jazier – tajchov ) vzniklo koncom 18. storočia.
Značkovaný chodník nás od jazera majestátnym lesom strmo vyvedie na
Tatársku lúku pod vrcholovú kupolu Sitna. Odtiaľ troma stovkami drevených
schodov v tieni vysokých andezitových brál vystúpime na vrcholovú poľanu.
Cestou si nezabúdajme všímať bohatú kvetenu, ktorá tiež patrí k
pozoruhodnostiam Sitna. Iste nájdeme niektoré z pozoruhodnej kolekcie ruží,
ktoré popísal Andrej Kmeť. Na jar nám udrú do očí farebné oká ponikleca
veľkokvetého, ľalie zlatohlavej a iných dekoratívnych kvetín.
Na skalnej hradbe, ktorá obkolesuje vrcholovú akropolu, zvádzajú svoj
každodenný boj o prežitie alpínske druhy rastlín, napríklad skalnice, lomikameň,
cesnak horský.
Priestranná sitnianska akropola nesie ešte stále badateľné pamiatky pôsobenia mnohých generácií svojich obyvateľov i
stopy po činnosti archeológov. Z historickej reťaze stavieb na jej temene nám však ostala už len starobylá rozhľadňa,
rozostavaná Chata Andreja Kmeťa, kúsok poniže zvyšky mohutných prehistorických valov a ruiny stredovekéh hradu na
hrebeňovej rázsoche.
Zdroj: http://dromedar.topky.sk/cl/11278/428353/Tajomne-Sitno
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V našem dnešním kvízu si můžete ovĕřit, co všechno si pamatuje ze školních zemĕpisných lavic.

1 ) Jak se jmenuje hora v níž se podle povĕsti spí rytíři, kteří v nejtežších dobách přijedou českému národu na pomoc?
a ) Říp
b ) Snĕžka
c ) Blaník

2 ) Jak se jmenuje naše nejhlubší propast?
a ) Macocha
b ) Býčí skála
c ) Hranická

3 ) Řeky České republiky jsou odvodňovány do třech moří. Kterých?
a ) Baltské, Černé, Severní
b ) Baltské, Severní, Egejské
c ) Baltské, Severní, Jaderské

4 ) Ako sa nazýva najnižšie položené miesto na Slovensku?
a ) Komárno
b ) Streda nad Bodrogom
c ) Klin nad Bodrogom
5 ) Koľko má Slovenská republika národných parkov?
a) 4
b) 6
c) 9
6 ) Štátny znak Slovenskej republiky tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž, vztýčený na strednom vyvýšenom
vŕšku modrého trojvršia. Čo predstavuje, respektíve znázorňuje spomínané trojvršie v štátnom znaku?
a ) Matra, Tatra, Fatra
b ) Matra, Tatra a Pieniny
c ) Tatry, Pieniny a Slovensky ráj
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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 kadeřnické služby je možno sjednat po dohodě u Bětky Baladové na tel. 0412 220 771 nebo e-mail lizbaladova@yahoo.com

“ 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

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
Fr. Pavol Herda
215 Morley Drive
6054 Kiara WA
Mobile: 0401511302
calidusps@gmail.com

Our Lady Queen of Poland
35 Eighth Avenue, Maylands

11.september 2011

- 11.15 am

V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy chorých, prosím kontaktujte ma
na moju adresu.

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 )

Hledání krajana
Hledá se pan Pavel Kalásek, který v roce 1978 nebo 1979 emigroval z České republiky a měl by žít v Austrálii. Od doby emigrace nemá
jeho bratr, Petr Makovec, žádné zprávy. Pavel Kalásek emigroval spolu se svou ženou Janou, roz. Zahradníkovou. Bratři Petr a Pavel
spolu měli dobrý vztah a dnes již nemají žádné další žijící příbuzné. Petr Makovec, podle slov své přítelkyně, která mu pomáhá hledat
ztraceného bratra, v noci nemůže spát, protože se bojí tento svět opustit bez toho, že by znovu spatřil bratra Pavla.
Pro zprostředkování kontaktu, prosím, oslovte sekretářku našeho klubu.
Pozn. redakce: Klub neposkytuje informace o krajanech bez jejich vědomí, kontakty bychom předali pouze se souhlasem dotyčné osoby.
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pokracovanie z čisla 6 ,7

Dětský den v “ The Maze ”

P.S.Konečně mám čas se tu také pořádně porozhlédnout!
Vše je uklizeno a my, tři poslední klubovnice, se vydáváme zdolat bludiště!
Vstupujeme do hlavního. Moje děti okamžitě mizí mezi vysokými dřevěnými
ploty. My se snažíme následovat, ale často končíme ve slepých uličkách! Z té
nekonečné řady plotů mám lehký pocit nevolnosti. Nad hlavami slyšíme
volání. To na nás pokřikují z vysoké věže děti a náramně se baví tím, jak tu
bloudíme! A neporadí! Nakonec se nám přecijen podaří najít

„ bránu

osvícení “ , kterou vycházíme na louku! Uf!
Vydáváme se k borovicovému bludišti. Je tu trošku strašidelně, asi bych si
měla sypat drobečky! Neustále končím ve slepých uličkách, zatímco se mi děti
smějí, dávno vypletené, jak je to jednoduché! To ještě nevím, co nás teprve
čeká! Danaenino dilema a Philova frustrace, jak trefné názvy! Na první pohled
malá, nevinně vypadající bludiště mně i Vlastě dávají pořadně zabrat, může
se v nich totiž chodit pouze vpravo nebo pouze vlevo! A tak „ kroužíme “
pořád kolem dokola stejných obdélníku, ať to zkoušíme, jak to zkoušíme, dál
se prostě nehneme! Už jsme na to jen dvě. Já to po hodné chvíli vzdávám,
naprosto frustrovaná. Vlasta si láme hlavu dál! Jdu se podívat, co provádí děti.
Ty si nadšeně připnuly „ vodítka “ a snaží se zdolat poslední z bludišť –

Taylinu motanici. Porůznu přelézají i podlézají provazy jakési pavučiny tak, jak jim vodítka dovolují. Tak tohle vzdávám
dopředu, plazit se teda tady nebudu!
Vracím se zkontrolovat Vlastu, snad už si tu hlavu dočista nezlámala! Nezlámala! Kouká, jak to tam jakýsi mladík vymyslel.
Neváhám a hned ho žádáme o repeté s tím, že mu budeme v patách. Kupodivu se nebrání! Takže princip máme, a po chvíli
( d ost dlouhé ) i vítězně pokořujeme Philovu frustraci!
Mozkové závity necháváme odpočívat při pohledu na večeřící stádo klokanů. Výběh mají v duchu Aussie Outback –
nechybí pár zrezlých vraků, malá chajda i nepostradatelná kadibudka. Vše obydlené „ kapsáři “ různého druhu i věku.
Jejich pečovatel se nám přiznává, že tu dosahují rekordního věku...
Je čas se s Maze rozloučit. Obloha se hrozivě zatahuje. Při cestě ven ovšem ještě neodolám jedné hře minigolfu...
J. Smith
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Sedí dva smutní správci v serverové místnosti.
" Co se stalo? " ptá se šéf.

Univerzita Palackého hledá absolventku
Prosba o vyhledání naší absolventky (MUDr. Zlata Sekaninová)
Dobrý den!
Prosím o pomoc při vyhledání naší absolventky, která v 60-70. letech emigrovala se svým manželem do Austrálie. Naše absolventka se
narodila 12.7.1937 v Ostravě a jmenovala se Zlata Sekaninová. Bohužel se před emigrací provdala a neznáme její současné jméno.
Je pravděpodobné, že v Austrálii vykonávala praxi lékaře. Výše jmenovanou hledáme proto, že plánujeme v říjnu 2011 uspořádat tzv. Zlatou
promoci našich absolventů, kteří promovali na naší fakultě v roce 1961. MUDr. Zlata Sekaninová byla studentskou vedoucí ročníku, i proto
nám velmi záleží na tom, aby se nám podařilo ji zkontaktovat. Více o naší promoci zjistíte na webové stránce
Ing. Alina Antošová, vedoucí studijního oddělení
Lékařská fakulta UP v Olomouci
tel.: +420 585 632 010, +420 739 249 034
fax: +420 585 632 015

Odpovědi na kvíz ze str. 6.
Výsledky:
1.c), 2.c), 3.a), 4.c), 5.c), 6.a)

Když uvidíš dobrého člověka, snaž se ho napodobit;
když uvidíš špatného člověka, všímej si sám sebe.
"Confucio”
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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. 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
18.10.2011
9.10.2011

Piknik
S botanikem za jarní květenou

29.-30.10.

Víkendový výlet pod stan

03.12.2011

Mikuláš

31.12.

Silvestr v Toskánskem klubu

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