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www.CzechSlovakWA.org
E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com

https://www.facebook.com/groups/29353634235/

Tel. konTakTy na výbor:

Předseda: 
Jitka Smith 0406 026 840

Místopředseda a pokladník: 
Radek Václavík 0420 351 027

Tajemnice: 
Iva Zausin 0404 735 462

Ostatní členové výboru:
Jana Franger 9389 7029
Vlasta Thomas 9377 6470
Jiří Voyt 9401 3817
Gábina Baladová 0422 582 197
Bohumil Růžička 0415 949 325
Markéta Cásková 0450 855 614
Katka Hnědkovská 0406 927 087

Členka výboru a redaktorka: 
Lucie Vrbská 0401 876 357 
LucieVKlokan@gmail.com

ProGraM
ČLENSKÁ SCHŮZE  

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION 
IN WESTERN AUSTRALIA INC.

Sobota 14.2. 2015 – 16:00
australian asian House, 275 Stirling St, Perth – northbridge

Program členské schůze:

1. Přivítání

2. Zvolení zapisovatele a revizora zápisu

3. Přečtení a přijetí zápisu z minulé členské schůze 

4. Zpráva předsedkyně

5. Zpráva pokladníka

6. Volba volební komise

7. Nominace kandidátů do výboru

8. Přestávka – občerstvení

9. Volba nových členů výboru tajemníka/ce a pokladníka/ce

10. Představení nového výboru

11. Hlasování o doživotním členství nominovaných osob

12. Všeobecná diskuse (společenské akce a další témata dle zájmu členů)

13. Ukončení

Australian Asian House, 275 Stirling St, Perth - Northbridge
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vol. IV

Zveme Vás na přátelské posezení

se Šárkou Ponroy Vamberovou,

zástupkyní českého konzula v Sydney.

10. 3. 2015 od 18:00
na Floreat Beach

Sebou: piknik nebo BBQ

K
 ob

če
rstv

ení: utopenci, tlačenka, bramboráky, štrůdl. Pivko točené

Česká a slovenská taneční párty neb  Valentýnský Semafor

M
ís

to
 konání: Australian Asian House, 275 Stirling St., Perth

Datum: 14. 2. 2015, Čas: 19:00
Vst

upné $8 pro členy a studenty, $10 pro nečleny

NO BYO
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ČeSkÁ Škola PerTH 
Založená v 17.10.2009

Nový školní rok začíná v sobotu 21. února 2015
Uzávěrka přihlášek na první čtvrtletí je 13. 2. 2015

Přihlášky posílejte na CeskaSkolaPerth@yahoo.com

Česká škola Perth nabízí odbornou výuku českého jazyka pro děti od tří let se zaměřením na rozvoj jejich komunikačních doved-
ností a slovní zásoby. Mimo jazyka je při výuce kladen důraz i na poznávání českých zvyklostí a tradic, literatury, kultury, reálií, 

přírody a vlastivědy. Výuka probíhá výhradně v českém jazyce.

NABÍZENÉ PROGRAMY :

Předškolní výuka (3 - 5let)
Výuka českého jazyka interaktivní metodou spojená s výchovami a prvoukou.

Začínající čtenáři 
 Výuka čtení podle Genetické metody pro 1. ročník ZŠ v ČR a program rozvíjející slovní zásobu a porozuměni.

Čtenáři 
 Český jazyk a čtení, prvouka a program rozvíjející slovní zásobu a porozuměni.

DOPLŇKOVÝ PROGRAM:
Zpívání a pohybové říkanky

 9:30 – 10:00, pro děti již od 18 měsíců

                                           Kdy: Školní soboty od 10:00 do 12:15 
                                           Kde: Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands

Do České školy je možné přihlásit děti od tří let, a to i během školního roku. 

Dotazy ráda zodpoví Jitka Smith na 0406 026 840 nebo na CeskaSkolaPerth@yahoo.com

I v letošním roce nechyběli čeští fanoušci na Hopman Cupu. 
Přišli jsme podpořit Lucii Šafářovou a nováčka Adama 
Pavláska. Kanadskou dvojici Eugenii Bouchard a Vaška Po-

spíšila (!) porazili s převahou, nicméně zápas s týmem USA byl 
víc než o nervy. Lucie se, nakonec neúspěšně, 2.5 hodiny „prala“ 
s jedničkou Serenou Williams a nebýt toho, že Williams svým 
silným podáním nasázela Lucii několik es, Lucie mohla klidně 
vyhrát! Dvoumetrový John Isner měl snad ruce, nohy všude, 
podával rychlostí přes 
240km a to bylo pro 
Adama příliš. Škoda, 
stačilo jedno vítězství 

nad USA a postoupili jsme. Nevadí, podívaná to byla 
i tak skvělá! A zdálo se, že Lucii fandili v obecenstvu 
mnozí, zdaleka ne jen krajané. Jedna paní s austral-
ským přízvukem se mne ptala, co to na tu Lucii pokři-
kujeme – tak jsme spolu trénovaly: „Lucie, do toho!“

Jitka

Ohlédnutí za letošním Hopman Cup
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 Ve zdejších médiích se mimo jiné přehrávaly rozhovory s lid-
mi, kteří přežili hrůzy koncentračních táborů.  Nevím, jak blízké 
a pochopitelné to je pro tento konec světa, ale já si vzpomněla 
na svoji loňskou návštěvu Lidic. Byla to má první a zanechala ve 
mně silné vzpomínky.

Ve škole jsme se všichni v dějepise učili o jejím vypálení, 
ale až na místě se vás dotkne celá tragédie. Moderní a světově 
jedinečná podoba expozice v nově rekonstruovaném muzeu, 
pojmenovaná „A nevinní byli vinni“, mi na vlastní kůži umožnila 
celou tragédii prožít. Na začátku prohlídky se pohodlně usazuji 
v kulatém auditoriu, kde mi před očima běží dobové záběry z 
Lidic před vyhlazením. Obyčejná vesnice s obyčejnými lidmi, 
vedoucími obyčejný život – vesnice se statky, hostincem, školou 
i hřbitovem.  Lidická škola patřila mezi velice moderní, třeba 
již od dvacátých let devatenáctého stolení měla ústřední topení! 
Pousmála jsem se nad fotografií učitelského sboru a pak přišel 
školní snímek z 2. června 1942, snímek, který byl pořízen týden 
před vyhlazením vesnice!

Na dalších dobových snímcích se také vysvětlují události, které 
byly příčinou zla. A pak už jen nechápavě zírám na hrůzy osudné 
noci a dne z 9. na 10. června 1942. 500 nic netušících obyvatel 
vesnice je v noci vyhnáno ze svých domů. Muži jsou nahnáni do 
sklepa a chlívů Horákova statku, ženy a děti do budovy školy. 
Ráno nastává poprava mužů, ženy a děti jsou převezeny do kla-
denského gymnázia. Celá vesnice je vypálena, rozbombardována 

a srovnaná se zemí. Ani místní hřbitov nebyl ušetřen.

Když se odlepím z dřevěné lavice a otevřu dveře do další části 
muzea, otevírají se přede mnou neútulné prostory, které rozdě-
lují strohé betonové panely. Přítmí střídají osvětlené expozice, 
které mě postupně provází celou událostí. Dobové audiovizuální 
snímky doplněné vysvětlením mi dávají prožít tehdejší dobu. 
U zdi stodoly paní Novákové nastupují lidičtí muži, nejprve po 
pěti, poté po deseti. Jdou zpříma a hledí na své vrahy bez spou-
tání. Každá nová řada se musí postavit před řadu zastřelených.  
Nejdéle se zdržuji u dopisů lidických dětí.  Texty dopisů promíta-
né na betonové zdi jsou nahlas čtené dětmi z dnešní školy. Děti v 
naději prosí své příbuzné o zaslání jídla, lžící, oblečení i mýdla! 
To ještě netuší, že jejich osud brzy skončí v plynových komorách 
v polském Chelmlu. Do nových Lidic se jich ze sto pěti vrátilo 
pouze sedmnáct.

Na konec koukám do tváří víc jak tři sta nevinných obětí. Je 
to mrazivý, emocionální, nicméně velmi citlivě zprostředkovaný 
zážitek.

Z hluboka se nadechnu, nebo znova začnu dýchat?, až když 
vyjdu na nádvoří lidického areálu. Procházím se kolonádou až 
k majestátnímu glorietu a do aleje doktora Barnetta Strosse. Na 
opačné straně nádvoří koukám na nádherně zelené plochy, kde 
dřív stávala obec Lidice. Překvapivě, procházka trávou mezi 
pozůstalými základy domů je velice příjemná, dýchá na mně klid 
a mír. Mířím si to k bronzovému sousoší lidických dětí.  82 dětí 
se dívá do krásného údolí, bohužel už jenom v podobě soch. Ani 
však autorka tohoto památníku dětským obětem války Marie 
Uchytilová se nedožila spatření svého dokončeného uměleckého 
díla.

Od dětí se zelenou trávou brouzdám až do Růžového sadu, 
který spojuje území vyhlazené vsi s Lidicemi novými. S nápa-
dem přišlo již v roce 1942 britské hnutí „Lidice shall live“, v 
jehož čele stál lékař a politik dr. Barnett Stross. Původní „Sad 
přátelství a míru“ v roce 2001 vystřídalo přes 23 tisíc růžových 
keřů. Růže se tak staly symbolem vesnice, jejíž jméno zůstane v 
paměti. V mé určitě!

Jitka Smith

V textu použity reference z brožury Lidice dříve a dnes. (R. 
Hanzalíková, 2009). 

Publikaci možno zapůjčit, k zapůjčení i anglicky psaná publi-
kace Lidice. Zájemci napište na emailovou adresu klubu.

NEZAPOMENUTELNÁ NÁVŠTĚVA LIDIC
27. ledna si svět připomenul Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.
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Při zjišťování různých informací pro napsání následujícího 
článku, jsem zavítala na internetovou encyklopedii Wikipedii a 
“oprášila” jsem pár základních faktů, které jsem naposledy slyše-
la v rámci povinné školní docházky. Že je čeština jazyk slovan-
ský – tedy přesně řečeno západoslovanský, jsem ještě v paměti 
udržela. Znovuobjevenou informací tedy bylo, že se čeština vyvi-
nula na konci 1. tisíciletí ze západního nářečí praslovanštiny.

Úplnou novinkou pro mě bylo, že ve své počáteční “pračes-
ké” fázi měl náš jazyk  systém čtyř minulých časů, které ovšem 
nejpozději do konce 15. století postupně vymizely - jupííí. 
Každopádně první písemné památky jsou již z 12. století a běžně 
se texty psané starou formou češtiny objevují od 14. století. Přes 
Karla IV., který se postaral o první překlad Bible do češtiny a Mi-
stra Jana Husa, který se přičinil o háčky a čárky, se dostáváme k 
současné češtině. 

Česky mluví zhruba 12,5 mil. lidí, z toho přes 10 mil. v Česku. 
Ohromil mě odhad slovní zásoby současné češtiny – neuvěři-
telných 2 000 000 slov, které mají společně 300 tisíc slovních 
základů.

Jsem ráda, že mým prvním, rodným jazykem je čeština, ale i 
tak to byl na základní škole celkem boj vstřebat všechny výjim-
ky (či výjimky?!?), rozdíly v S a Z, nebo záludnosti měkkých a 
tvrdých „ íček“. Upřímně si ani nedovedu představit úsilí, které 
musí vynaložit krajan, který nežije nebo nevyrůstá v České 
republice a snaží se proniknout do tajů našeho bohatého, ale 
komplikovaného jazyka. Proto Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR za podpory Domu zahraniční spolupráce (DZS), 
příspěvkové organizace MŠMT a Ministerstva zahraničních věcí 
pořádají pravidelné “prázdninové” kurzy češtiny pro krajany.

 

Kurz je určen pro české krajany žijící v zahraničí, kteří se chtějí 
naučit češtinu, nebo si chtějí zdokonalit jazyk svých předků, 
seznámit se s českou kulturou a poznat některá z nejkrásnějších 
míst v České republice. Praktická výuka češtiny probíhá již tra-
dičně v malebném východočeském městečku v Dobrušce. Tento 
rok je termín kurzu 24. 7. - 21. 8. 2015. Pro všechny účastníky 
kurzu je každý den připraven bohatý mimoškolní program. 
Volný čas vyplňují kulturní a sportovní aktivity. Jsou rovněž 
organizovány celodenní a půldenní výlety.

Účast v kurzu je možná i na základě stipendia, které udílí Mi-
nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Více 
informací je na zastupitelských úřadech ČR nebo na stránkách 
Domu zahraniční spolupráce. Pokud byste měli zájem Vy nebo 
případně víte o někom, kdo by se kurzů v Dobrušce účastnil, 
určitě neváhejte a zjistěte více informací na webových stránkách 
Domu zahraniční spolupráce http://www.dzs.cz/. 

Pokud češtinu vyučujete v rámci krajanské komunity, i pro 
Vás je zde možnost zdokonalení během dvoutýdenního kurzu 
metodiky českého jazyka, který se koná od 24. 8. – 4. 9. 2015. 
Více informací najdete na webových stránkách Domu zahraniční 
spolupráce http://www.dzs.cz/.

POZOR!!! Přihlášky na kurzy spolu s doporučujícím dopisem 
od krajanského spolku je nutné zaslat do 28. 2. 2015 prostřed-
nictvím ZÚ Canberra na Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Přejeme spoustu zábavy a radosti při poznávání českého 
jazyka!

Češtině ZDAR!!!

Iva Zausin

Ať žije čeština – aneb přijeďte se přiučit češtinu do České republiky
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Citizenship is a wonderful thing which can grant you 
privileges, rights and access to services not availab-
le to other members of the community. Examples 

include voting, health care and even education. As many of 
you know, the Czech Republic and Australia both recognise 
dual citizenship – and many of us in the community have 
taken advantage of this and hold two passports. As the law 
currently stands, a child born outside of the Czech Republic 
can gain Czech citizenship if one of their parents is a Czech 
citizen. Known as obtaining citizenship by descent, it is 
based on the jus sanguinis ‘right by blood’ principle. This 
category of people is the subject of today’s article. 

Perhaps you, your child or the child of someone you know 
is one of those people and, if so, you or they may be en-
titled to Czech citizenship. Now is the time to act to get it if 
you have not already done so. Here are some reasons why: 

1) It’s getting harder.  In a recent edition of Klokan (Octo-
ber 2014, pg 5) a small notice was published by the Consul 
General in Sydney stating that those born outside the Czech 
Republic between 1.10.1949 and 7.5.1969 to a Czech 
citizen parent would lose their entitlement to apply for  
Czech citizenship after 1.1.2015. The year 1969 was a long 
time ago and probably doesn’t affect any of you but it does 
reflect a world-wide trend of countries making citizenship 
harder to get. 

2) Related to point one above: laws can change at any time 
so it’s wise to ‘make hay while the sun shines’. 

3) Global mobility. Czech citizens are also citizens of the 
European Union. This means that they are able to reside in 
other EU countries with very few complications. In an era 
where people are travelling and relocating to follow their 
career paths, having an EU passport cuts out visa and other 

bureaucratic headaches. 
If you’re a job hunter, it 
puts you ahead of those 
who do not have EU 
citizenship. 

4) Education. In many 
EU countries, tertiary 
education is free. This 
means no HECS/HELP 
debt. Many universi-
ties (such as Charles 
University in Prague) 
offer degree programs 
in English for a small 
extra fee. Most European universities are part of the exci-
ting Erasmus program where students study for a semester 
or year at a different EU university as part of their course. 
Destinations include Rome, Helsinki and Lisbon to name 
a few. Almost all courses are in English. Degrees from EU 
universities may not be recognised fully in Australia so it 
may mean going back to university for a semester or a year 
when you get back. This will still save you a lot of money 
over the long run though. 

So what are you waiting for? If you think you or your chil-
dren are entitled to Czech citizenship get it while you can. 
You never know when it can come in handy. 

Martin Udall 

martinudall@yahoo.com.au 

Sources: http://www.mzv.cz
http://www.migrationonline.cz

Czech Citizenship – Get it While Its Hot

Slováci, ktorí prišli a stále prichádza-
jú o občianstvo pre novelu zákona 
o štátnom občianstve z roku 2010 si 

budú môcť o občianstvo požiadať spätne. 
Ministerstvo vnútra udelí občianstvo na 
základe výnimky.

Ako uviedol tlačový odbor Kancelárie 
ministra vnútra:

“Umožní to nariadenie Ministerstva 
vnútra SR o udeľovaní štátneho obči-
anstva SR z osobitných dôvodov, ktoré 
bude účinné od 1. februára 2015.”

 

Ministerstvo ďalej uviedlo, 
ako a kde bude možné o  
občianstvo požiadať:

“Štátne občianstvo SR 
udeľuje podľa zákona MV 
SR na základe písomnej 
žiadosti. Žiadosť o udelenie 
štátneho občianstva SR sa 
podáva osobne na okres-
nom úrade v sídle kraja, 
diplomatickej misii alebo 
na konzulárnom úrade SR.”

Túto formu spätného udeľovania ob-
čianstva plánuje ministerstvo uplatňovať 
až do doby opätovnej novelizácie zákona. 
Ministerstvo vnútra pod vedením Roberta 
Kaliňáka totiž už má pripravenú nove-
lu, ktorá zaručí, že občan o slovenské 
občianstvo nepríde ani ak dobrovoľne 
prijme občianstvo cudzie. Podmienkou 
však bude, že občan má v trvalý pobyt v 
krajine, ktorej občianstvo prijíma.

Kvôli aktuálne platnému zákonu totiž o 
slovenské občianstvo príde každý, ktorý 
dobrovoľne prijme občianstvo cudzieho 

štátu. Tento postup bol zvolený ako reak-
cia na maďarský zákon, ktorý umožňuje 
všetkým ľuďom s predkami v bývalom 
Uhorsku a ovládajúcim maďarčinu, 
žiadať o maďarské občianstvo. Súčasná 
úprava zákona bola dokonca napadnutá 
na Ústavnom súde na základe možného 
rozporu s Ústavou Slovenskej republiky, 
v ktorej sa v článku 5 ods. 2 píše:  „Ni-
komu nemožno odňať štátne občianstvo 
Slovenskej republiky proti jeho vôli“. 
Súčasná forma zákona o občianstve sa 
naproti tomu opiera o nasledujúci článok 
5 ods. 1 Ústavy: „Nadobúdanie a stratu 
občianstva Slovenskej republiky ustanoví 
zákon.“ Ústavný súd z procesných dôvo-
dov zatiaľ definitívne nerozhodol.

Občanom, ktorí o občianstvo prišli 
alebo prídu vďaka súčasne platnému 
zákonu sa novým nariadením Minister-
stva vnútra SR otvárajú dvere o opätovné 
nadobudnutie občianstva a to je rozhod-
ne pozitívna správa pre mnoho Slovákov 
žijúcich v zahraničí.

Pavel Zausin

Chcete naspäť slovenské občianstvo? Stačí požiadať.



Inzerujte svou firmu v Klokanovi 
Cena inzerátu uvnitř časopisu je $ 50/rok, 

barevná reklama na zadní obálce $ 150/rok.  
Velikost inzerátu je cca 5.5 cm x 8.5 cm 
e-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com 
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STUDENT ANGLIČTINY NABíZí: 
Zahradnické, úklidové a jiné  
manuální práce kolem domu. 

Specializace na terénní úpravy, pokládka travních koberců, 
údržba zeleně, servis sekaček a ostatní zahradní mechanizace, 
montáž a údržba závlahových systémů, drobné stavební prvky 

jako skalky, chodníčky, obrubníky atd. 

Dlouholetá praxe  
v oboru v Čechách 

 (www.okrasnezahrady.com )
Telefon: 0416 788252

email: vasek.marek@email.cz

Otevíráme Okénko bezplatné 
inzerce pro jednorázové služby.

Potřebujete pomoct s úklidem, 
mytím oken, úpravou zahrady či 
stěhováním? 

Jste studující a hledáte 
příležitostní práci či výpomoc?

Napište nám do redakce 
Klokana - lucievklokan@gmail.
com  anebo na náš Facebook



Z Klokanov y kaps y

Společné posezení u ohně s buřty a s písničkami  
chystáme tradičně na poslední dubnový víkend  

v Ern Halliday Recreation Camp. 

Podrobnosti uveřejníme v příštím čísle Klokana, na našem 
Facebooku a na našich  
webových stránkách.

Připravujeme Táborák

Chystá sa k Vám návšteva zo Slovenska alebo z Čiech  
a chceli by ste im ukázať niečo rýdze západoaustralské a perthské? 

A čo takto 

 

V jednom dni im môžete poskytnúť od všetkého trošku: 

zvieratá Západnej Austrálie, umelecké mini-galérie, ochutnávku piva, vína, čokolády, 
chutney, korenených omáčok, ochutených orieškov, rôzne druhy nugátu a medu. 

 
Trasa vedie po West Swan Valley a Great Northern Highway a v následujúcom poradí navštívite: 

 

West Australian Reptile Park 

 

Duckstein Brewery 

    Yonga Boodjah Aboriginal Art Gallery  

Chocolate Factory  Coward&Black Winery.-Providore 

Mondo Nougat 

 

 

Morish Nuts   

    Illusionist Art 

The Twin Hills,  

House of Honey  

Edgecombe Brothers  

Všade je možnosť ochutnávok (okrem galérií  ) a zakúpenia vystavených výrobkov. 

Cena v ZOO: $12 dospelý, $7 deti, $35 rodina, seniori $10; ostatné podniky majú vstup a ochutnávky 
zdarma, návštevník platí len za to, čo si kúpi; v galériách je možnosť zakúpenia vystavených diel. 

Podrobnosti, mapu a časový harmonogram Okružnej jazdy nájdete na našich webových stránkach. 

         Pekný zážitok praje Gábina 



radio Czech & Friends  95.3 FM
každé pondělí 16:30–17:30  
kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové 
adrese: www.radiovysilaperth.com  
Tel:  08 9249 6491

Média
Vydávaná v Austrálii 
NOVINY-čtrnáctidenník http://noviny.20m.com 
Čechoaustralan www.cechoaustralan.com

Vydávaná v SR 
Denník SME www.sme.sk 
Kumšt www.ekumst.sk 
STV: http://www.stv.sk/online/

Vydávaná v ČR 
www.idnes.cz 
www.ihned.cz 
www. aktualne.cz 
ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/

TV NOVA: http://tv.nova.cz/, http://voyo.nova.cz/ 
TV PRIMA: www.iprima.cz

radio SbS 96.6 FM
Naladíte na 3. kanále SBS digitálního vysílání
Česky: každý čtvrtek 17:00–18:00 
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech
Slovensky: každý pátek  15:00–16:00
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak

Slovenské evanjelické bohoslužby 
Slovenské bohoslužby mávame 4. nedeľu v mesiaci 
o 4:00 popoludní v St John’s Lutheran Church,  
16 Aberdeen Street, Northbridge
Bližšie informácie na telefóne 0413 650 429
milo.velebir@gmail.com
Rev Milo Velebír
Prajem všetkým čitateľom Klokana, požehnané sviatky
narodenia Spasiteľa.

Sv. omša
Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omšu 
a posedenie v hale  pri kostole.

 11. Januar 11.30
   8. Februar 11.00
   8. Marec   11.00 

 Our Lady Queen of  Poland, 35 Eighth Avenue, Maylands
V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy  

chorých, prosím kontaktujte ma na: 
Rev. Fr. Pavol Herda 

215 Morley Drive 6054 Kiara WA 
Mobile: 0401 511 302 
calidusps@gmail.com

rainbow  – komunitní péče pro starší generaci
Služby: 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), 
tel. 1800 096 330

Kontakt “Rainbow” The Multicultural Aged Care Program 
Telefon: (08) 9271 2026    E-mail: rainbow1@iinet.net.au

Slovenská škola v Perthe
každú školskú sobotu ráno, od 5 rokov! 

Viac informácií:  
maria.podolinska@gmail.com

kurzy českého jazyka pro dospělé
Výuka češtiny pro dospělé v roce 2015 začíná v úterý 
3. února a sobotu 21. února.  
Podrobnosti k výuce a rozpis hodin najdete na našich 
webových stránkách www.CzechSlovakWA.org. 

Bližší informace Vám také sdělí Ashley ballashley@hot-
mail.com (AJ) anebo Gábina gabbieperth@gmail.com

Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu! 
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/

Česká škola Perth
Zahájení nového školního roku 28. 2. 2015

Kdy: školní soboty 9:30–12:00 
Kde: Woodlands Primary School, 7 Bentwood   
Avenue, Woodlands
Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v 
českém jazyce pro děti od 3 let. Výuka se zaměřuje na 
rozvoj mluvení, výuku čtení a psaní a seznamuje s česk-
ou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith (08) 9245 8137 
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com  

https://www.facebook.com/CzechSchoolPerth

Česko-slovenská playgroup 
Kdy: každý pátek 9:30–13 hodin 
Kde: Subiaco Playgroup, 430 Rokeby Rd

Playgroup pro rodiče a děti od 0 do 5 let. Pokud se k 
nám chcete připojit, ozvěte se nám prosím telefonicky 
nebo emailem. 

Helena Tippett 0401 577 661 
Email: tippett@westnet.net.au 

Služby pro čeSkou a SloVenSkou komunItu
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ČESKÁ REPUBLIKA
Velvyslanectví ČR 

Velvyslanec: Ing. Martin Pohl 
8 Culgoa Circuit, O’ Malley  

CANBERRA 2606 
Telephone: (02)  6290 1386 

Fax: (02) 6290 0006 
Web: www.mzv.cz/canberra

Honorární konzulát ČR 
Honorární konzul: Ing. Zdeněk Cihelka 

27 Virgilia Street, Duncraig 
WESTERN AUSTRALIA 6023 
Telephone: (08)  9246 7102

Konzulát ČR 
Konzul: Mgr. 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

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Veľvyslanectvo SR 

Velvyslanec: Dr. Igor Bartho 
47 Culgoa Circuit, O’ Malley  

CANBERRA 2606 
Telefón: (02) 6290 1516 

Fax: (02) 6290 1755 
E-mail: emb.camberra@mzv.sk 
 Web: www.mzv.sk/canberra

Honorárny konzulát SR

Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix 
Unit 4, 193 Guildford Rd 

Maylands WA 6051 
Poštová Adresa: 

PO Box 265, Maylands WA 6931 
Telefón: 0411 552 517 

E-mail: consul@fortix.com.au

Konzulárne oddelenie veľvyslanectva SR 
47 Culgoa Circuit, O’ Malley   

CANBERRA 2606 
Telefón: (02) 6290 1516 

Fax: (02) 6290 1755 
E-mail: cons.canberra@mzv.sk 
Web: www.mzv.sk/canberra

členStVí V čeSké a SloVenSké aSocIacI 
V Západní auStrálII

Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je krajanským 
spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii.  

Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku a 
vyplněním členské přihlášky.

ČlenSTví je Možné zaPlaTIT:

• 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! 

• Zasláním šeku/money order na naši adresu:  
6/321 Harborne Street, Glendalough WA 6016

• Osobně na některé z klubových akcí.

Po zaplacení členského příspěvku na příslušný rok obdržíte  
členskou kartu. Prezentace karty Vám zajistí slevu na vstupné na  
některé klubové akce. V členských poplatcích je také zahrnuté  

pravidelné zasílání časopisu Klokan.

Další možností je odebírat pouze měsíčník Klokan, bez členství.  
Tato varianta je za poplatek $18 a je nutné nás informovat na adrese 
asociace (6/321 Harborne Street, Glendalough WA6016) nebo emailu 

(CzechSlovakWA@hotmail.com) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PříSPěvky na rok 2014

Rodina $ 35,00 Jednotlivec $ 25,00
Penzisté - pár $ 20,00 Penzista jednotlivec $ 15,00
Studenti - pár $ 20,00 Student jednotlivec $ 15,00

AByCHOM ByLI SCHOPNI VAŠI PLATBU IDENTIFIKOVAT,  
UVEďTE V POZNÁMCE PříJEMCI VAŠE JMéNO!

Redakční informace: Uzávěrka každého čísla je k 1. dni v měsíci.                                                                                                                         
Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.

Předběžný plán akcí na rok 2014 
	14. 2. 2015 Výroční členská schůze

	14. 2. 2015 Valentýnský semafor

	10. 3. 2015 Setkání s vicekonzulkou Šárkou Vamberovou

	March 2015 Návštěva cestovatelů Trabantem napříč kontinenty

	11. - 12. 4. 2015 Noc s Andersenem (pro děti)

	25. 4. 2015 Táborák

	31. 5. 2015 Den dětí

	June 2015 Přednáška - Geologem v Austrálii 
 Taneční večer

	July 2015 Vepřové hody

konTakTy na konzUlÁTy 
a velvySlaneCTví

Úradné hodiny:
Každý piatok 9.00–12.00

Pred návštevou je dôležité dohodnúť si 
stretnutie telefonicky.
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