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Dobrý den vážení přátelé ,milí krajané,
Jsme zde zase - konec roku a vánoce . Nevím, kam ten čas běží, máme ho sice spoustu, vždyť
země je 4.5 bilionu stará, a přitom ho nikdo nemá. Kam celý rok zmizel? Do propasti času?
Pro naše sdružení to byl, myslím, úspěšný rok. Ale to posoudíte nejlépe Vy, kdo jste prišli na naše
akce během roku. Rok jsme začali výroční členskou schůzí a přednáškou Jirky Lochmana o australské divočině v Kimberley. Následoval nově Masopust, sice na Josefa, ale lepší pozdě, než nikdy.
Veselému rejdění masek to nijak neubralo! Snad se příště polepšíme. Přijela k nám, na oficiální návstěvu Západní Austrálie a setkani s krajany, slovenská velvyslankyně paní Eva Ponomarenková. V
dubnu následoval tradiční táborák, tentokát trochu jinak. Pro představení našich tradic dětem jsme
přidali rej čarodějnic a jejich upálení. Při mé dovolené v Čechách jsem jel kolem místa u Olomouce,
kde jich desítky živých skutečně v době středověku upálili. Koncem května děti snídaly s koalou a
slavili svůj den dětí v bludišti u Bullsbrooku. Uprostřed zimy, a za špatného počasí, byl klubový
večer v Bowling Club v Dalkeith. U českého filmu Vrchní prchni jsme se opět smáli nestárnoucím
hláškám. S výukou polky a valčíku to trošku pokulhávalo, ale jednu chvíli hrstka různých národností
hrdinně ‘ obtančila ’ parket!
Na zabijačku, opět nově s živou hudbou, v asijském klubu přišlo,
jako obvykle, hodně lidí. Je to jedna z našich nejpopulárnějších akcí, ovšem velice náročná a pracná
pro pořadatele. V záři se nakonec kvůli bouřlivému a mokrému počasí nekonal piknik pro děti v krásném parku ve Wanneroo. O to víc nám počasí přálo na další akci! Profesor a botanik Laco Mučina
nás provedl přírodou po kopcích v Lesmurdie. Zajímavá a poučná akce se líbila, myslím, všem, co
se jí zúčastnili.
A co mám psát o našem táboření u Murray River v Dwellinup? Za krásného počasí, koupání v řece,
procházek přírodou , večerů plných zpěvu , klábosení a opékání u ohně jsme všichni měli jen
příjemný čas! Místo bylo sice plné lidí, jelikož na pátek byl přeložen svátek, ale většina z nás mohla
zůstat o den déle a to nahradilo jakékoliv nepříjemnosti. Bylo skvělé vidět, že se kempování zůčatnila
i spousta rodin s malými dětmi! Mikuláš přinesl dárky dětem v řeckém klubu za hojné návstěvy,
přímo rekordní! Čert je strašil a anděl chránil. Děkuji moc všem třem za pomoc. Mikuláš byl zajištěný,
ale peklo a nebe se zdráhalo vyslat do posledni chvíle zástupce! Nakonec to přecijen dobře dopadlo.
Ženy se snažily v kuchyni, děvčata díky moc, chlebíčky byly výborné!

 Informace pro členy

Chci poděkovat všem členům výboru za jejich celoroční práci, i ostatním, kteří se nějak podíleli na
chodu klubu. Dík i Vám všem ostatním, kteří jste nám nějak pomohli, zúčastnili se našich akcí a tím
tak podpořili klub. Dík, díky, dík, bez Vás by klub nebyl tam, kde je!

Tel. kontakty na výbor

Na závěr přeji Vám všem, Vašim rodinám i přátelům veselé vánoce, příjemný odpočinek a úspěšný
a šťastný Nový rok 2012!

úřady ČR a SR

Předseda:
Jaroslav Kabelka

9399 3744

Na shledanou na výroční schůzi 18.2. 2012 v asijském klubu.

Místopředseda:
Zdeněk Drška

0433448394

Sekretářka:
Olga Goerke

0413912586

Pokladní:
Andrea Koval

Výroční schůze České a Slovenské asociace v WA

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

Marie Lochmanová 9243 1516
Jiří Lochman

9243 1516

Lucie Vrbská
Lukáš Kořínek.
Jana Franger
Jana Šverdíková

0401 876 357
0431 115 207

se uskuteční v sobotu 18. 2. 2012 od 17:00
v Australian Asian Association Club, 275 Stirling St., Northbridge
Náměty do programu jednání
Nominace na nové členy výboru, předsedu,pokladníka, místopředsedu či doživotní členství
laskavě zasílejte e-mailem 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 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: I pozdější objednávky je možno přijmout,pokud budou j
eště volná místa. Kontaktujte - Jura Voyt – 9402 1337
Místo: Toscany Association, 100 Jones Str., Stirling ( Balcatta )
Cena: $110

Hopman Cup v Perthu
Je prvním tenisovým zápasem roku 2012. Přestože nepatří mezi oficiální turnaje ATP, stal se vysoce prestižním utkáním
osmi nejlepších dvojic světa. Letos se na Hopman Cup představí Češi Petra Kvitová a Tomáš Berdych. Naši budou zápasit
proti párům z Bulharska, USA a Dánska. Utkání 6. ledna bude velmi napjatě sledováno,
neboť se současná světová dvojka v ženském tenise utká se světovou jedničkou, Dánkou
Caroline Wozniack. Turnaje se zúčastní také slovenská rodačka Jarmila Gajdošová, která
hraje za Austrálii v páru s Lleyton Hewitt.
Zápasy turnaje, ve kterých bude hrát reprezentace České republiky:
2.1.2012 v 9.30am

ČR vs. Bulharsko

4.1.2012 v 5.00pm

ČR vs. USA2.1.2012

6.1.2012. v 1.00pm

ČR vs. Dánsko

7.1.2012. v 3.00pm

Finále

Turnaj se koná v Burswood Dome. Ceny vstupenek se liší podle kategorie, jsou i studentské a důchodcovské slevy. Při
hromadném nákupu získáme slevu 20%, proto zájemci o vstupenky, hlaste se nám co nejdříve na e-mailovou adresu
CzechSlovakWA@hotmail.com
Prosíme, vezměte s sebou české barvy, vlajky, třička apod. ať můžeme zviditelnit ČR a Perth. Zápasy budou sledovat
světová i česká média. Tak ať je nás vidět, že krajané podporují české barvy. Pokusíme se zajistit také setkání s našimi
tenisty. Sledujte www.CzechSlovakWA.org pro aktuální informace.
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Václav Havel zomrel. Podľahol zdravotným problémom
"Pravda a láska musí zvíťaziť nad lžou a nenávisťou."
Praha - Jedna z najvýraznejších osobností novembra 1989, prezident Československa a Českej
republiky Václav Havel zomrel.
Havel zomrel v nedelu 18.12.2011 vo veku 75 rokov "v tichosti v spánku" na svojej chalupe na
Hrádečku pri Trutnovsku v prítomnosti svojej ženy Dagmar, informovala jeho tajomníčka Sabina
Tančevová.
Václav Havel sa dlhodobo potýkal s vážnymi zdravotnými problémami dýchacích ciest. Každé respiračné ochorenie pre neho predstavovalo vážne riziko, pretože lekári mu v roku 1996 odobrali kvôli rakovine
polovicu pravého pľúcneho laloku.
Radičová o Havlovi
Na odovzdávaní ceny slovenskej Nadácie Jána Langoša videla Havla naposledy premiérka Iveta Radičová, ktorá mala na podujatí príhovor. "Je mi to
nesmierne ľúto," bola bezprostredná reakcia Radičovej v diskusnej relácii STV
O 5 minút 12, keď sa o smrti Havla dozvedela v priamom prenose.
Nedá sa uprieť, že to otvorenie základných brán do sveta v roku 1989 urobil
on, dodala premiérka. "Budoval celú svoju kariéru a víziu politiky na
občianskom princípe, na základných slobodách politických a občianskych,
vedel, že bez nich je človek nástrojom v rukách menších a väčších nečistých
ľudí, to bol jeho hlavný cieľ," vyhlásila Radičová.
Štátny smútok
Vláda Českej republiky na svojom mimoriadnom zasadnutí v pondelok rozhodne o vyhlásení štátneho smútku v súvislosti s úmrtím bývalého prezidenta
Václava Havla.
Český premiér Petr Nečas, ktorého správa o Havlovom úmrtí zastihla v
diskusnej relácii Českej televízie, v bezprostrednej reakcii na správu o úmrtí
exprezidenta nechcel špekulovať, či vláda zorganizuje štátny pohreb. O tom
rozhodne vláda, konštatoval Nečas s tým, že si podľa neho Havel najvyššie
možné pocty zaslúži.
Zdroj: http://aktualne.centrum.sk/zahranicie/europa/clanek.phtml?id=1249702

Míly Kosinové

k narozeninám paní

K dožitému významnému 90. výročí přejeme naší dlouhodobé člence Čsl. sdružení za celý výbor klidné, hezké žití v Albany, kde je velmi
spokojená blízko své miné rodiny.
Miluška pocházela z malé šumavské samoty, jako teenager se dostala do Zlína k Baťovi, kde se sešla s manželem. Za složitých situací
museli odejít jako mnoho jiných do Německa s dětmi ještě malými. Střídali campy, kde strádali, neustále je stěhovali z jednoho campu do
druhého, až se rozhodli pro Austrálii. Jeli lodí v r. 1950, a když viděli Perth, byli zděšeni, co je to za zaostalou vesnici, tak to působilo na
všechny lidi stejně! Držela je víra, že se jak to bude jen možné, vrátí do vlasti, a potom i děcka, kvůli kterým každý umí mnoho překonat.
Když už bylo možné do vlasti, jela Míla; tam, kde prožila dětství a mládí, procházela se krajem milované Šumavy; prožila hezké chvíle s
dávnými přáteli, chodila po cestičkách, které se změnily, změnilo se všechno! Nenajdeme nikdo to stejné, co jsme opustili, zůstanou jen
vzpomínky! Každý přivedl do Austrálie děti, a ty jsou pro Austrálii velký přínos. Ví se, že děti emigrantů jsou úspěšnější než místní, přiznává
to statistika. Jsme hrdí na náš původ, na naši zem, která prožila tolik změn, okupací, válek a revolucí. Musíme být stále vlastenci, ikdyž
daleko od vlasti, jako byla i Míla a mnoho našich přátel, půl srdcem zde a půl tam!
Za všechny, kdo zná Mílu Kosinovou
přítelkyně

Marcela Pěkná
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Reakce na akce

Mikulášská besídka

Tak ji máme za sebou! A že byla! Rekordní účast vyrazila dech jistě nejen mně. Po loňských zkušenostech s organizací mé první
Mikulášské besídky, kdy jsme se chystali na návštěvu 30 dětí a pak se jich nakonec nahlásilo 50 a nám dalo velkou práci sehnat dalších
20 adventních kalendářů, letos jsem si řekla, že budeme doufat v nejlepší, že se bude účast opakovat a hned jsme zakoupili kalendářů 52
- všechny, co v obchodě měli! Pokladní na nás sice zvláštně koukala, zřejmě si myslela, že je budeme s přirážkou prodávat o kousek dál,
ale nic neříkala, jen poctivě skenovala kalendář po kalendáři. To jsem ještě netušila, že tento počet bude překročen během pár dní. Ale že
se vyšplhá až na číslo 81, to by mně ani ve snu nenapadlo! A nejvzdálenějšími návštěvníky byly
děti až z Busseltonu and Pembertonu! A tak, i přestože mi nastalo hysterické obíhání všech
obchodů na sever od řeky, abych sehnala zase chybějicí kalendáře a nejen ty, zalila mně pýcha
nad tím, jak se naše populace zde rozrůstá, a že je zájem o české a slovenské tradice. A to byla
většina polovic nečeského či slovenského původu!
S dětmi z České školy jsme tentokát nacvičili dočista čertovské pásmo. Básničky plné dupotu a
rachotu se dětem moc líbily a červeno-černé oblečení s vlastnoručně vyrobenými růžky jim
nadmíru slušelo. I čertovské dekorace na stolech vyráběly sami děti a jen strašlivý Lucifer, co se
na všechny zubil z podia, vyrobila, během odpolední kávy, talentovaná Lucie!
Ovšem o úspěchu celé akce by se nedalo vůbec mluvit, kdyby se o dobré pohoštění nepostaral
tým „ chlebíčkářů “ ! Pod vedením neúnavné Veroniky se mazalo a mazalo a mazalo...v jednu
chvíli se kuchyně téměř ztratila pod táci plných chlebíčků. A celý tým chlebíčkářů se dál jen
usmíval! ( Myslím, že je dodnes honí noční můry v podobě oživlých chlebíčků! ) . Všem, co
pomáhali v kuchyni, patří obrovský dík! ( A v hlouby duše doufáme, že příští rok vás v kuchyni
najdeme zase... ) .
Velký dík patří též všem, kdo se postarali o
pohoštění dětí. Všem vám, co jste našli čas a
nachystali talíř dobrot pro naše nejdůležitější
návštěvníky akce - vaše děti! Ty určitě uvítaly
rozmanitost, dostatek cukru a nepřítomnost zelené barvy!
Co je však na každé Mikulášské besídce nejkrásnější? Velké, nedočkavé a možná i trošku
nejisté dětské oči, plné očekávání, až se konečně ukáže družina v čele s Mikulášem! Nadšení dětí při zahlédnutí sestupujícího Mikuláše a
jeho pomocníků dává okamžitě zapomenout na týdny práce s přípravami akce. Sice jsme letos narazili na totální nedostatek pekelníků,
zřejmě hospodářská krize v Evropě ovlivnila i situaci v Pekle, ale nakonec k nám byl naštěstí jeden vyslán! A ne ledajaký. Čertice Šárka
měla v sobě pořádnou jiskru, co rozbrečela nejedno dítko, naštěstí si s ní rozvážný anděl poradil. Mikuláš trpělivě vyzpovídal všechny děti
a odměnou mu byla spousta krásných říkanek a písniček a dokonce i klavírní představení. I této trojici mnohokrát děkujeme, js me rádi, že
se nezalekla davu a přišla! Vždyť ono by to bez ní ani nešlo! Naštěstí má teď před sebou rok odpočinku...
Dětem určitě udělaly radost i krásně pomalované tváře a oživlé balonky.
Prozatím nechci moc myslet, co nás čeká příští rok na Mikuláše. Pokud se počty dětí budou nadále zvyšovat o třetinu, budeme muset
brzy zamluvit nějaký stadion! Mikuláš si bude muset pořídit větší družinu a možná i dvojníka! ( A já asi taky... )
Ale to nás vůbec neodradí, abychom i nadále přinášely dětem tuto krásnou tradici. Vaše hojná účast nás jenom těší! Děkujeme všem za
milé, děkovné dopisy, moc si jich vážíme a dodává nám to elán do dalších akcí. Jako vždy, rádi uvítáme jakékoliv nápady na vylepšení
akce!

Jitka Smith

Fota: K.Bogoyev, J.Smith. S.Lack
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Rybí polévka s knedlíčky
Rybí hlava a kůže

mrkev,celer,petržel

20 g másla nebo rostl.tuku

20 g hlad.mouky

Knedlíčky: 30dkg rybího masa vařeného, 1-2 vejce, 20 g rostl.tuku, 1 žemle, 2-3 lžíce mléka, strouhanku podle potřeby,
muškátový květ, sůl
Kořenovou zeleninu nadrobno rozkrájíme, rybí hlavu zbavenou očí a žaber omyjeme a spolu s částí kořenové zeleniny
uvaříme v osolené vodě do měkka. Mlíčí a jikry uvaříme v hrnku zvlášť. Zbytek rozkrájené zeleniny vložíme do hrnce
s rozpuštěným máslem a krátce osmahneme. Přisypeme mouku a za stálého míchání opražíme. Zalijeme přecezeným
vývarem z ryby, dobře promícháme, přidáme uvařené jikry a mlíčí, osolíme a zavaříme knedlíčky.
Knedlíčky: Uvařené vykoštěné rybí maso smícháme s máčenou žemlí, žloutky, rostlinným tukem a trochou strouhanky.
Osolíme, okořeníme muškátovým květem a nakonec lehce vmícháme sníh ušlehaný z bílků. Ze směsi vytvoříme malé
knedlíčky a zavaříme je do polévky.

Punč štědrovečerní
1 l vody

1,5 l červeného vína

50dkg medu

2dcl citronového džusu

5 dcl višňového sirupu

3 dcl koňaku

Vodu s medem, citronovým džusem i višňovým sirupem přivedeme do varu. Smícháme s vínem, koňakem, ještě
přihřejeme a ihned podáváme.

Špičky ( vosí hnízda ) :
24 dkg dět.piškotů=uválet

22 dkg moučk.cukru

13 dkg másla

3 lžíce kakaa

4 lžíce rumu

6 lžic mléka

Pracny ( medvědí tlapičky:

NÁPLŇ: 1/4 celého másla

14dkg tuku

11dkg cukru

35dkg mouky hl.

1 celé vejce

7dkg mletých oříšků

lžíce kakaa

citron.kůra, hřebíček, skořice

2 lžíce rumu
2 lžíce cukru
2 žloutky

Žluté dortíčky:
Těsto – 12 dkg másla, 6dkg mletých oříšků, 4 dkg cukru, 15 dkg hl.mouky – těsto rozválíme a vykrajujeme kolečka
Žloutková poleva – 2 žloutky, 7 dkg moučk.cukru – třeme, upečená kolečka máčíme a zdobíme oříšky

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 Bratislava
tel./fax: 02/ 5441 3552
www.ekumst.sk
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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
25. December -11.15
15. Januar
-11.15
29. Januar
-11.15

Our Lady Queen of Poland
35 Eighth Avenue, Maylands

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

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

Česká playgroup

Česká škola v Perthu

Kde: Irwin Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta

pro děti od 3 do 8 let

Kdy: každý čtvrtek 9:30 - 12:30

Kdy: každou školní sobotu 9:45 - 11:45
Informace: Jitka Smith

Informace: Tereza Rada

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 )

Reklama 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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Dne 13.11.2011 jsme křtili našeho syna
Adama v katolickém kostele Our Lady
Queen of Poland v Maylands a rádi bychom touto cestou poděkovali panu faráři
Pavlu Herdovi za velmi pěkný obřad.
Děkujeme také všem ostatním za
srdečná přání.
Manželé Pelcovi

Hledání krajana
Hledám bratra, který utekl do Austrálie asi v roce 1969. Jmenuje se Antonín Kmec, nar. 1948 Svinica, okres Košice. Poslední jeho
bydliště bylo Karviná, okres Karviná. Děkuji za odpoveď. Kontaktní e-mail: vojtulakmecula@seznam.cz
Poznámka redakce: upozorňujeme, že náš klub neposkytuje kontakty na krajany bez jejich svolení.

Slovenské voľby 03/2012 – Volím zo zahraničia
Vážení krajania, milí priatelia,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ( ÚSŽZ ) v spolupráci s občianskymi združeniami Slovenská migrácia a Združenie
nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov rozbehol kampaň na podporu zvýšenia volebnej
účasti s názvom „ Volím zo zahraničia “ , preto by sme vás chceli požiadať o spoluprácu.
Cieľom tejto kampane je motivovať a informovať krajanov o právach, ktoré si v rámci volieb môžu uplatniť a maximálna
aktivácia voličského potenciálu zo zahraničia.
Úrad vydal informačný materiál v elektronickej podobe, obsahuje všetky informácie potrebné na to, aby si Slovák žijúci v
zahraničí mohol za zahraničia uplatniť svoje volebné právo ako aj iné podporné informačné materiály na stiahnutie, ktoré sú
voľne šíriteľné.
Slováci žijúci, študujúci a pracujúci v zahraničí majú isté termíny, ZAREGISTROVAŤ sa musia do 20. januára 2012.
Registrácia môže prebehnúť aj poslaním naskenovaných dokumentov emailom. Do 4. februára 2012 vám doručia volebné
lístky a následne návratné obálky s hlasovacím lístkom musia byť doručené buď obci, alebo MiÚ Petržalka najneskôr 9.
marca 2012.
Podporné informačné materiály na stiahnutie získate na:
http://uszz.sk/kampan-volim-zo-zahranicia/
Presný postup ako voliť poštou zo zahraničia nájdete na:
http://uszz.sk/ako-volit-zo-zahranicia/
Ďakujem za spoluprácu.
S pozdravom, JUDr. Milan Vetrák, PhDr., predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
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Mladík se připotácí k dívce sedící u stolu.
"Hele, nešla bys tancovat?"
Dívka rozpačitě špitne: "...Nooo...Ano.."
"Tak běž, nemám si totiž kam sednout.

Dva čundráci jdou na tůru a míjejí holku, která spravuje píchlý kolo.

Jeden se nabídne, že jí pomůže. Za chvíli dojede svýho kamaráda na kole.
"Tys jí šloh kolo?"
"Né. Ona sama. Dodělal jsem tu duši, ona si sundala kalhotky a prý, že si můžu vzít
co chci. Tak jsem si vybral kolo."
"Dobře jsi udělal. V těch kalhotkách bys vypadal jak buzerant."

Vyděrač sněhuláků
Pepíček přijde do lékárny a ptá se:
Kouzelník se po produkci ptá v baru
atraktivní ženy:
"Slečno, nechcete se mnou dělat magii?"
Ona: "Jakou?"
On: "Půjdeme ke mně, já Vás přeříznu a
Vy potom zmizíte."

„ Prezervativy máte? “
“ Tak za prvé, povídá rozzlobená magistra, prezervativy nejsou pro děti.
A za druhé, řekni tatínkovi, ať přijde sám a vybere si podle velikosti. “
Pepíček:
“ Tak zaprvé prezervativy nejsou pro děti, ale proti dětem,
a za druhé nebudu tatínkovi nic říkat, protože do lázní jede máma a ještě
neví,
jaká velikost bude. “
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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
31.12.2011
7.01.2012
18.02.2012

Silvestr v Toskánskem klubu
Hopman Cup
Výroční členská schůze

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