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Tel. kontakty na výbor
Předseda:
Jaroslav Kabelka

9399 3744

Místopředseda:
Zdeněk Drška

0433448394
0413912586

Pokladní:
Andrea Koval

máme za sebou další výlet do přírody, tentokrát nám počasí víc než přálo!
Dodatečně se omlouváme těm, kteří našli odvahu, a i po víc než bouřlivé a deštivé noci se vydali na
piknik do parku ve Wannaroo. V den plánovaného pikniku bylo na severu Perthu velmi větrno a
téměř neustále pršelo, takže jsme nepředpokládali, že se najdou takoví nadšenci, kteří do divokého
počasí bez ověření situace vyrazí. Pro příště si z toho vezmeme ponaučení.
Druhý říjnový víkend jsme se vydali na procházku rozkvetlou přírodou v Národním parku Lesmurdie
Falls, kde nás botanik pan Laco Mučina seznámil s tamní flórou a nejen tou! Jeho povídání bylo
velice zajímavé a poučné. Když jsem se včera napíchla na nějaký keřík, hned jsem si vzpomněla na
jeho slova, že australská flóra je extrémně nepřátelská vůči všem a všemu i sama sobě ( n apříklad
tu existují rostliny, co parazitují na rostlinách parazitních!) . Občas i celá procházka byla bojem o
přežití, když jsme museli přecházet potůčky po vratkých kládách!
Poslední říjnový, dlouhý víkend, vás zveme vyvětrat vaše kempingové vybaveni do krásného údolí
řeky Murray, Lane Poole Reserve, nedaleko Dwellingup. S rodinou jsme otestovali dvě tábořistě a
jednohlasně vybrali tábořiště Nanga Mill. Vůně vzrostlých borovic, rozlehlost, přírodní terasy a bublající potůček Nanga Brook nás učarovaly! Zelený palouk poblíž potoka se zdál ideálním pro naší akci!
Tábořiště je vybavené stoly s lavicemi, BBQ na dřevo a latrínami ( Vlasto, promiň, koupelna pouze a
-la-natural. Za to s krásným výhledem! ) Kaskádovitý Nanga Brook ( tam to lodičkám z kůry pojede! ) nás dovede k řece Murray, nedaleké dřevěné molo a schody do vody jsou ideálním místem
ke smočení lodě i těl, na své si přijdou i rybáři! Otrlejší vodáci se mohou nalodit u nedalekého
přejezdu řeky a meandry s mírnými peřejemi se doplavit až k přírodní hrázi u Baden Powell.
Samotné městečko Dwellingup nabízí další vyžití, je zde i půjčovna kánojí. Vede zde cyklistická
stezka Munda Biddi, zájemce o historii a děti nadchne parní vláček do nedalekého Etmilyn. Máme se
tedy na co těšit, zdá se, že ani dlouhy víkend nebude dost dlouhý! A protože zde platí opak našeho
přísloví o nošení dříví do lesa, nezapomeňte nějaké přibalit, i to sladké a dobrou náladu, buřtíky

Sekretářka:
Olga Goerke

Milí čtenáři,

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

obstaráme my! Bude-li přát počasí, vyrazíme už ve čtvrtek a pokusíme se uhájit palouk pro náš klub.
Klidně se přidejte!
Za klub se na vás těší
Jitka Smith

Výroční schůze České a Slovenské asociace v WA
se uskuteční v sobotu 18. 2. 2012 od 17:00
v Australian Asian Association Club, 275 Stirling St., Northbridge

Marie Lochmanová 9243 1516
Jiří Lochman

9243 1516

Lucie Vrbská
Lukáš Kořínek.
Jana Franger
Jana Šverdíková

0401 876 357
0431 115 207

Náměty do programu jednání
Nominace na nové členy výboru, předsedu, místopředsedu či doživotní členství laskavě zasílejte emailem na adresu CzechSlovakWA@hotmail.com či poštou na POBox 604, Mundaring WA 6073
Internetová stránka asociace: www.CzechSlovakWA.org ; Poštovní adresa: Czech & Slovak Association, PO
Box 604, Mundaring, WA 6073; E-mail: CzechsSlovakWA@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

ZVEME VÁS NA VÍKENDOVÝ VÝLET K ŘECE POD STAN
Ano už je to zase tady – teplejší počasí láká k vodĕ a do přírody. Letos jsme se rozhodli strávit
prodloužený víkend 28. - 30. 10. u řeky MURRAY v blízké LANE POOLE RESERVE.
Pro ty, kteří jste tam nikdy nebyli, je to jen pár kilometrů z mĕstečka Dwellingup. Tábořit budeme v tábořišti zvaném
Nanga Mill u řeky Murray, kde se sejdeme během pátku 28. 10. dopoledne. Jelikož není možné místa v tomto kempu rezervovat a očekává se velké množství výletníků—přijeďte co nejdříve!! ( předseda Jerry Kabelka tam bude už od čtvrtka, přijeďte tedy už ve čtvrtek, pokud
můžete ) .
Pakliže nebude totalní zákaz ohňů, udĕláme si večer menší táborák s opékáním buřtů a zpěvem.
Prosíme, přivezte každý nějaké dřevo, protože v rezervaci se dřevo sbírat nesmí. Každý účastník zodpovídá sám za tábornický poplatek
( $ 7.00 za noc na osobu ( $5.00 pro ty, kteří mají slevu ) , děti $2.00 ) .
Přes den můzete jít na procházku po stezkách v okolí řeky, koupat se či jezdit po řece ( přivezete-li si člun ) nebo jen tak sedět u vody a
odpočívat.
Nezapomeňte si nabalit: dostatek vody, veškeré jídlo a pití, vybavení na stanování, teplé oblečení, svítilnu, mapu, ochranu proti
komárům, klobouky, dřevo, klacky na opékání buřtů, kytary a zpěvníky!
Přijeďte v hojném počtu a s dobrou náladou!
Případné dotazy na e-mailu CzechSlovakWA@hotmail.com
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Česká skola v Perthu slaví své druhé narozeniny
Česká škola má za sebou dva roky existence! Mám v živé paměti její začátky,
které se někdy zdají včera, někdy hrozně dávno. Od října 2009 se mnohé
změnilo. A dál se bude měnit. Hodně jsme se ty dva roky naučili, ale
budoucnost je pořád průkopnická.
Škola byla založená z podnětů rodičů dobře rozjeté české playgroup. Hlavní
iniciátorka Tereza Rada, která sama studovala český jazyk a dokonce z něho i
odmaturovala zde v Austrálii, chtěla pokročit z hravé playgroup do formálnější
a intenzívnější výuky českého jazyka. Našla prostory i paní učitelku Gábinu
Baladovou a v říjnu 2009 škola zahájila výuku. Ve třídě bylo 12 dětí od necelých
tří let do pěti let věku. Zpočátku na hodinách s výukou pomáhali i rodiče, ale od
nového roku 2010 jsme se rozhodly vést hodinu dvě na místo rodičů. Z prvních
zkušeností jsme vylepšily strukturu hodin a začaly metodicky vypracovávat rámcový program. Děti si brzy zvykly na nový
program.
Naším hlavním cílem je rozvoj českého jazyka v mluvené a nyní již čtené a psané formě,
představení a seznámení se s českou kulturou, tvorbou, tradicemi i každodenním
životem. V hodinách mluvíme výhradně česky a děti se už i sami krásně napomínají, že
musí mluvit „hezky česky“. K výuce využíváme lidovou i umělou tvorbu – pohádky,
říkanky, písničky, tanec i dramatizaci, výtvarnou činnost, tématicky zaměřené pracovní
listy a nechybí ani hry. Hodiny se snažíme vést v duchu Komeského “Škola hrou“, aby
děti chodily do školy rády a vypěstovaly si lásku i porozumnění k rodnému jazyku.
Od letošního roku jsme se staršími dětmi zahájili výuku čtení a psaní. Děti se učí ze Živé
abecedy a Slabikářů. I se čtenáři je nutné mít pořád na paměti, že nerozumí všem slovům (jistě si všichni pamatujete
slabikářové “Máma mele maso”), mají problémy i se skloňováním, předložkami, tvary a podobně, takže se mimo čteni dál
vyučuje jazyk jako takový. A ať hledáme kdekoliv, nepodařilo se nám najít žádnou českou metodiku, jak takovéto děti
vyučovat. A tak na tom pracujeme sami.
Velkým přínosem bylo navázání spolupráce s Českou školou v Sydney. Sama paní ředitelka má velký zájem, abychom o sobě
věděli, aktivně spolupracovali, poradili si a vzájemně si pomáhali. Díky paní ředitelce byla naše škola již podruhé letos
prezentována na 3. mezinárodním setkání zástupců Českých škol bez hranic v Evropě a ve světě, které se koná v srpnu Praze.
Česká škola bez hranic vznikla v Paříži v roce 2003. Z této iniciativy postupně vznikla mezinárodní síť škol s vlastním
návazným vzdělávacím systémem. Přestože prozatím nejsme členové této sítě, jsme školou spřátelenou a doufám, že se
nám v blízské budoucnosti podaří zapojit do některého z jejích mezinárodních projektů. Další kontakt jsme též navázali s
českou školou v Melbourne. Letos v říjnu se také mělo uskutečnit setkání zástupců českých škol v Austrálii na ambasádě v
Canbeře. Bohužel z něho sešlo, nicméně doufáme, že se uskuteční v příštím roce.
A jaké máme další plány? V nastávajících týdnech bychom opět rádi secvičili
vystoupení na Mikulášskou besídku. Loňské vystoupení se dětem moc povedlo, byly
jsme na ně nesmírně pyšné! Nejenže se s nadšením dokázaly vše naučit, ale i s tím
vystoupit před obrovským obecenstvem. Nasadily jsme vysokou laťku, ale naši žáčci
ji jistě lehce překonají!
V příštím roce máme v plánu udělat zásadní změnu a to rozdělit výuku do dvou tříd.
Doposud probíhá výuka v jedné třídě a přestože se na část hodiny rozdělujeme na
dvě skupiny – skupinu čtenářů a těch mladších, s přibývajícím počtem dětí a jejich
věkovým rozdílem bude nutné rozdělit třídy permanentně. To nám umožní věnovat
se dětem mnohem intenzívněji a adekvátně k jejich věku po celou dobu. A tak momentálně hledáme vhodné prostory i další vyučující. Ideálně bychom si přály mít dvě vyučující osoby v každé třídě. Krůček za
krůčkem tak budujeme základy snad jednou dobře zavedené a vypracované České školy v Perthu. Tímto bych chtěla poděkovat všem, co se podílí i podíleli na výuce – Gábině, Evě, Romaně a Anetě. Velký dík rodičům, co nám své děti svěřují a hlavně
dětem samotným. Jejich zvídavost, bezprostřednost, talent i ochota nás poslouchat, jsou naší motivací i hnacím pohonem
pokračovat v budovaní naší snahy o předání rodného jazyka i celé kultury. Bez vás by naše škola neexistovala.
Díky i všem ostaním, co nám drží palce, velice si vaší podpory vážíme. A nakonec bych vás chtěla vyzvat, pokud máte nějaký
nápad, jak dětem představit něco z bohaté české kultury – ať už je to zdobení perníčků, pletení pomlázky, loutkové divadlo,
posezení s kytarou či zajímavé vyprávění, dejte nám vědět. Čím víc naši kulturu i jazyk budeme dětem představovat, tím větší
budou mít zájem se o nich dozvědět víc. A větší odměnu si nemůžeme přát.

Jitka Smith
Koordinátorka a učitelka

České školy v Perthu
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Kurzy českého jazyka pro dospělé
- každé úterý na 20 View Street, North Perth.
Lekce pro pokročilé: 18:00 – 19:30,
Lekce pro mírně pokročilé: 18:45 - 20:15,
Lekce pro začátečníky 19:30 – 21:00.
Cena kurzu: $100 / 10 lekcí / 1term.
Čtvrtý term začíná 11. 10. a končí 13. 12.

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

Neděle 4. 12. 2011 od 3 do 6 hodin odpoledne
v Helenic Club, 75 Stirling Str., Northbridge
Prosíme dobrovolníky, kteří by nám byli ochotni pomoci s výrobou
chlebíčků na Mikulášskou zábavu, ozvěte se hlavní organizátorce této akce – Jitce Smith ( 0406 026 840,
jclementeenka@gmail.com ) . Děkujeme předem za veškerou pomoc. Stejně jako minulý rok, pomocníkům a těm,

kteří přinesou další občerstvení, bude odpuštěno vstupné.

Zveme vás na silvestrovskou oslavu do Toskánského klubu.
V ceně vstupného je zahrnuto:
· 5-chodové silvestrovské menu podávané v průběhu večera
· Veškeré nápoje alko i nealko, pouze tvrdý alkohol se platí zvlášť
Hraje oblíbená kapela LUNA!
Stoly po 12 osobách, na každém stole 2 láhve šampaňského
Rezervace jsou nutné a je třeba je potvrdit platbou vstupného předem.
Zájemci, hlaste se do 10. 12. 2011: Jura Voyt –

9402 1337

Místo: Toscany Association, 100 Jones Str., Stirling ( Balcatta )

Cena: $110
5

Reakce na akce

Foto: Marie Lochman, Olga Goerke
Chvála výboru za výbornou práci!
My starší, dříve narození, máme upřímnou radost, jak pracuje klub. Noví mladí lidé, nové nápady, obětavá práce, výuka českého jazyka,
podařené akce, to vše je vaše dobrovolná, nezištná práce, díky za vše! Mnozí už odešli na věčnost, jiní nemohou na akce už přijít, ale to,
že klub má stále úžasné akce, mnohé pamětníky těší. Zvlášť povedené jsou táboráky, kde je vidět, jak se klub rozmnožuje, jen dál ať
ukážeme, že Češi a Slováci mají krásné tradice a držíme se pohromadě i přes potíže, které dělají starost ( např. zdražování=rentování
haly, a s tím spojená vydání všeho podnikání ) . Z Melbourne při rozhlasovém hovoru o výuce českého jazyka byla i zmínka, že v Perthu se
také vedou úspěšné lekce češtiny, jak pro dospělé, tak i pro děti.
Zdar nadále přejí starší členové klubu
za: Marcela Pěkná

Milá paní Marcelo, milí čtenáři,
moc děkujeme za krásný dopis! Ani nevíte, jak nás takováto pochvala těší, moc si ji vážíme a vaše podpora nám dává další chuť a sílu
do další práce.
Akce vymýšlíme a plánujeme tak, abychom nabídli něco každému z naší malé, ale živé komunity. Do příprav akcí a vůbec celého chodu
našeho klubu investujeme spoustu svého času a nejen toho, a naší jedinou odměnou je vaše účast a spokojenost, či vaše podpora.
Česká škola pro děti právě slaví své druhé výročí, lekce pro dospělé se neustále rozšiřují. Děkuje všem, kdo nám drží palce! Vždy
uvítáme vaše nápady, připomínky i jakoukoliv pomoc, protože naším jediným přáním je, aby klub nadále utužoval a sdružoval českou a
slovenskou komunitu v Západní Austrálii a aby se vám v něm líbilo.
Váš výbor

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 Bratislavak

kultúra a spoločnosť na jednej adrese
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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
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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

13. November 11.15

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 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 )

Inzerat o nabidce reklamy v Klokanovi
Nabídka reklamního prostoru pro rok 2012 - malý inzerát uvnitř Klokana $50/rok, uveřejnění loga firmy na klubové
internetové 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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http://www.botanicgolf.com.au/
Tel: ( 08 ) 9405 1475
Email: info@botanicgolf.com.au
Addresse: 25 Drovers Place,
Wanneroo WA 6065

Zákon o boji proti komunismu
Informace pro účastníky odboje proti komunismu
Prezident České republiky Václav Klaus podepsal dne 17. srpna 2011 zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
Plné znění zákona, který vstoupí v platnost symbolicky 17.11.2011, lze nalézt na internetových stránkách www.psp.cz
Preambule zákona zní:
Parlament České republiky,
jsa veden vůlí vyjádřit úctu a vděčnost ženám a mužům, kteří v období komunistické totalitní moci s nasazením vlastních životů, osobní
svobody i majetku aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie,
jsa odhodlán trvale připomínat ideály vlastenectví, cti, statečnosti a sebeobětování dalším generacím,
vyslovuje hlubokou lítost nad nevinnými oběťmi teroru komunistického režimu
a vycházeje ze zásad, které vtělil do zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu,
se usnesl na tomto zákoně České republiky.
Předmětem zákona je vymezení pojmu "odboj a odpor proti komunismu", stanovení podmínek pro vydání osvědčení účastníka odboje a
odporu proti komunismu, upravení možnosti rehabilitace ( finančního odškodnění ) a dále stanovení některých úkolů Ministerstva
obrany.

www.psp.cz
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Pro inteligentní ženy
Manželský pár cestoval na víkend k jezeru, kde bylo možné ve
stanovených úsecích lovit ryby. Manžel miloval rybaření za úsvitu a
jeho žena zase velmi ráda četla. Jednou ráno se manžel po několika
hodinách rybaření vrátil a chtěl si na pár hodin oddechnout. I když se
jeho žena v okolí nevyznala, rozhodla se vyplout s loďkou na jezero.
Kousek veslovala, zakotvila a vzala si knihu a začala číst.
Za chvilku se na motorovém člunu objevil strážce parku, ve kterém se
jezero nacházelo. Oslovil ji:
"Dobré ráno milostivá, co děláte?"
"Čtu", odpověděla a pomyslela si pro sebe - není to snad vidět ?
"Nacházíte se ale v zóně, kde je zakázáno lovit ryby."
"Ale já přece ryby nelovím, to přece vidíte."
"Hmmm, ale máte s sebou kompletní výstroj. Musím Vás odvést a dát
Vám pokutu!
"Když to uděláte, obviním Vás ze znásilnění!", odpověděla klidně žena.
"Ale já jsem se Vás ani nedotknul!"
"Hmmm, ale máte s sebou kompletní výstroj!"
A jaké je ponaučení ?
NIKDY nediskutuj s ženami, které umí číst.
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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. 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 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 /2012
27/28.-30.10.2011

Víkendový výlet pod stan

04.12.2011

Mikuláš

31.12.2011

Silvestr v Toskánskem klubu

18.02.2012

Výroční členská schůze

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