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Příloha: Klokánek 

 

Tel. kontakty na výbor 

Předseda: 

Jaroslav Kabelka        9399 3744 

 

Místopředseda: 

Jitka Smith             0406 026 840 

Jana Franger               9389 7029 

 

Tajemnice: 

Iva Nováková         0404 735 462  

Pokladník: 

Lukáš Kořínek        0431 115 207 

 

Ostatní členové výboru: 

Vlasta Thomas            9377 6470 

Jiří Voyt                9401 3817 

Gábina Baladová   0422 582 197  
Jiří Koval                 0424 167 260 
Bohumil Růžička   0415 949 325 
Radek Václavík      0420 351 027 

 

Internetová stránka asociace:   www.CzechSlovakWA.org ;  Poštovní adresa: Czech &  
Slovak Association, PO Box 604, Mundaring, WA 6073;   

 E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com 

Obsah čísla 

Členka výboru a redaktorka:  
Lucie Vrbská 
Tel.                      (08) 6460 5584 
Mobil:                    0401 876 357 
LucieVKlokan@gmail.com 
 

SPLATNOST ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA KALENDÁŘNÍ ROK  

2013 JE K 31. 3. 2013 

VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ A MOŽNÝCH ZPŮSOBŮ PLATBY JSOU 
UVEDENY NA STR. 11 

Č E S K Á  A  S L O V E N S K Á  

K N I H O V N A  
K dispozici jsou české a slovenské časopisy, knihy, stolní hry. 

Otevřeno každý druhý čtvrtek ( 16..5 .,30. 5. ,13. 6.,27. 6. 2013) od 14:00 do 18:00 

THE RISE 28 Eight Ave, Maylands 1. patro Community Office č.. 8 

2 minuty pěšky od vlaku, zastávka Maylands 

Těší se na vás knihovnice Jiřina Hrabcová 

Name:                               Dalibor KUBIN 
Born:                                 2/10/1955 
Place of Birth:                  Nymburk,  
                                           Czech Republic 
 

 

Červený kříž pátrá po těchto lidech. Pokud o nich něco víte, napište na klubovou adre-

su a my vám přepošleme informace, koho můžete zkontaktovat.  

 

 

Name:                  Jaroslav RASKA         
                              (RASHKA / RASCHKA) 
Date of birth:      18/10/1934 
Country of birth: CZECH REPUBLIC 
Mother:               Marie RASKOVA 

 

Pan Hynek Kmoníček ukončil na počátku dubna 2013 

svoje působení ve funkci velvyslance České Republiky 

v Austrálii, na Novém Zélendě a ve státech Pacifiku. 

Svoji funkci ukončil předčasně po dvou letech, z důvodu 

nabídky práce pro Kancelář prezidenta ČR, kde přijal 

funkci ředitele zahraničního odboru prezidentské kan-

celáře. Jelikož proces jmenování velvyslanců je 

v současné době blokován, jméno nového velvyslance 

je ještě ve hvězdách. 

Foto zdroj: http://www.mzv.cz/sydney/cz/kultura_a_udalosti/velvyslanec_cr_kmonicek_predal_pl.html 

Novinky z velvyslanectví 
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Úvodní slovo 
na přednášku  

Zveme všechny zájemce na povídání o záhadách a tajuplnostech vesmíru se zaměřením na místa, 
kde gravitace je tak silná, že z něho neunikne ani světelný paprsek.   

Přednášku a diskusi povede náš předseda, Jerry Kabelka. Otázky  a další poznatky od účastníků jsou 
vítány. 

Datum: 16. 5. 2013 

 Čas:     17:30 

Místo:   Klubová místnost v budově  

               The Rise, 1. patro (v naší knihovně) 

Adresa: 28, Eighth Avenue, Maylands 

Dobrý den milí po-
sluchači. Asi vás zají-
má, kdo jsem. 
Jmenuji se Ludvik 
Jedla. Do Austrálie 
jsem utekl z komu-
nistického Českoslo-
venska v roce 1980 
se svou rodinou, 
manželkou Marcel-
kou a s dvěma dět-
mi Vladimírem a 
Kateřinkou. 

 Našli jsme tu nový domov a jsme tu spokojení. Léta utíkala 
a tak jsem se rozhodl udělat něco velkýho a krásnýho pro 
naše krajany v Západní Austrálii. Založil jsem první kapelu v 
historii klubu a jednoho krásného nedělního rána mě napa-
dla myšlenka založit v městě Perthu rozhlasové vysílání.  
Začal jsem sám bez jakékoliv reportérské znalosti a finanční 
pomoci. Taky ty první vysílání to dokazovaly a moji přátelé, 
kterých je dost, mně říkaly:  „Ludvíku nevzdávej se, hlavu 
vzhůru, uvidíš, že se to naučíš.“  A měli pravdu. Rádiové 
vysílání začalo 4. dubna roku 2005, akorát na narozeniny 
mojí zesnulé maminky.   Dnes je tomu 8 let co rádio existu-

je a je v oblibě posluchačů v Zá-
padní Austrálii i všude ve světě, 
kde žijí naši krajané. 
 Vysílání trvá 1 hodinu od 16:30 
do 17:30 západo-australské- ho 
času na vlnách 95.3 Fm.                                                      
Další možnost poslechu je na we-
bových stránkách                                                          
www.6eba.com.au                                                                    
nebo na mojí webové stránce                     
www.radiovysilaperth.com   
 Při vysílání mně pomáhá moje drahá manželka Marcelka a 
výborný kamarád Karel Medlík (moc jim děkuji za to, že to 
se mnou vydrží, bez jejich pomoci by vysílání nebylo mož-
né) a manželé Jiří a Maruška Lochmanovi, kteří dodávají 
příspěvky do vysílání. A i všem ostatním děkuji za pomoc.  
Ve vysílání se vyhýbáme politice, tu přenecháváme politi-
kům. Zaměřujeme se na písničky a čtení z knihy Pověsti 
koruny české, slavné české osobnosti a humor. Finančně 
nám pomáhá česká vláda, za což jim moc děkujeme.   
No a teď už mně nezbývá než vám se svými spolupracovní-
ky popřát příjemný a nerušený poslech z Perthu - Západní 
Austrálie.   

Ludvik Jedla  

Rádio Czech & Friends oslavuje 8. výročí 

Dne 4/4/2005 zazněla prvně na vlnách 95.3FM z Perthu v Západní Austrálii melodie ‘Ta Naše Písnička Česká’ a hned po je-
jím ukončení se ozval, tehdy ještě roztřesený, hlas zakladatele programu Ludvika Jedly.   
‘Ta Naše Písnička Česká’ od Karla Hašlera se stala znělkou programu ‘Czech and Friends’ a pro nás kdo program poslouchá-
me od samého začátku se zdá neuvěřitelné, že už ji posloucháme osm let.  Zároveň nám ale připadá nemožné, že před těmi 
osmi lety tady v Perthu žádný český program nebyl.  Stejně tak nám připadá samozřejmé, že v pondělí budeme znovu po-
slouchat Ludvíkův hlas, který už dávno není roztřesený - přeci jen je na něm poznat leta praxe s mikrofonem v ruce.   
Program, který manželé Marcela a Ludvik Jedlovi každé pondělí odpoledne presentují, je pestrý a zajímavý a přináší nám 
uspokojeni z poslouchání mateřského jazyka.  Protože mateřský jazyk je to co nás všechny, bez rozdílu z jaké jsme genera-
ce, a jak jsme se sem dostali, spojuje.  V něm se dovídáme, čím žijí Česká a Slovenská Republika.  Náš program nám ale při-
náší daleko víc - rozhovory se zajímavými krajany; zprávy z Cech a Slovenska, které nám umožnují seznámit se s událostmi a 
trendy na druhé straně zeměkoule; krásné písničky, jak ty na které si pamatujeme z mládí, tak ty úplně nové; v době škol-
ních prázdnin pohádky pro děti a mnohem, mnohem víc.  Tak se Ludvikovi a jeho spolupracovníkům daří osm let přispívat k 
udržení české a slovenské kultury v emigraci a připomínat nám odkud jsme přišli.   
Rozhlasový program “Czech and Friends” nám přináší pravidelně každé pondělí spoustu radosti a informaci a to vše rámo-
vané dobře vybranou hudbou.  Nejdůležitější ale je asi to, ze nás náš program utvrzuje v tom, že tady na konci světa, a Za-
padni Austrálii nejsme sami, že nás tady je tolik krajanu, že tady máme svoje rádio.  A za to, že ho tady máme, vděčíme 
především neutuchající vytrvalosti a píli manželu Marcele a Ludvikovi Jedlovým.  Dík! 

Karel Medlík 

Ludvíku, děkujeme 

http://zahady-vesmiru1.blog.cz/en/1002/cerna-dira-na-druhem-konci-vesmiru
http://vesmir.xf.cz/diry.html
http://mulu.blog.cz/1212/obri-cerna-dira
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V sobotu nad ránem zemřel náhle bubeník skupiny Olym-
pic Milan Peroutka. Bylo mu 49 let. Právu a Novinkám.cz 
to oznámila mluvčí skupiny Gabriela Šimonová. Příčina 
úmrtí zatím není známá. 
„Olympic v pátek vystupoval v Karlových Varech. Po kon-
certě si Milan stěžoval, že mu není dobře. Jeho problémy 
ale ustaly a on se ještě zúčastnil autogramiády, která se 
na místě konala. Ráno jej ale jeho rodina našla doma 
mrtvého,“ řekla Šimonová.  
„Teď o tom nemohu mluvit, nezlobte se,“ řekl v sobotu 
ráno Právu Petr Janda. Později vzkázal: „Nemohu tomu 
uvěřit, ještě včera jsme spolu hráli a teď tu není. Byl to 
můj velký kamarád, je mi smutno.“ 

Klávesista Olympiku Jiří Valenta řekl: „Sedím a brečím, 
nemůžu tomu pořád uvěřit. Zemřel mi kamarád, se kte-
rým jsem prožil kus svého života.“ 
Milan Peroutka byl členem Olympiku od roku 1986. Před-
tím hrál se skupinami Kvintet FM, S.L.S. a OK Band. V de-
vadesátých letech ještě hrál v kapelách doprovázejících 
zpěváky Jana Kalouska, Janka Ledeckého, Marcelu Březi-
novou a Jana Spáleného. 
Nejbližší koncerty skupina Olympic ruší. 
 

(Zdroj: novinky.cz) 

Zemřel bubeník skupiny Olympic Milan Peroutka 

Asi jako mnoho lidí, nemohu uvěřit, že usměvavý bubeník skupiny Olympic, Milan Peroutka, už na 
žádném koncertě rozdávat radost nebude. 

Jeho náhlá smrt je šokující, vždyť před několika týdny jsme ho vítali a s nadšením poslouchali i zde 
v Perthu! Graeme Luke ho takto zachytil  na našem koncertě na konci února. 

Mockrát děkuji za radost, kterou nám rozdával a doufám, že si bubnuje dál, ať už je kde je!  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Jitka Smith 
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VÝSTAVA K 60. VÝROČÍ 

 

VÝZVA K ÚČASTI PRO KRAJANY A JEJICH POTOMKY Z ŘAD 
UMĚLCŮ, KUMŠTÝŘŮ, ŘEMESLNÍKŮ, PODNIKATELŮ,  

PROFESIONÁLŮ A JINAK ČINORODÝCH LIDÍ 

 

Připravujeme výstavu k 60. výročí od založení českého               
a slovenského spolku v Západní Austrálii. 

Výstava se uskuteční dne 20. 7. 2013 v malém sále Australian 
Asian House, 275 Stirling St, Perth.  

Současně ve velkém sále v ten den bude probíhat naše tradiční 
zabijačková hostina. 

Informace na: http://www.czechslovakwa.org/  

Nebo u koordinátorky výstavy – Olgy Goerke na e-mailu:  

       olga@com-in.cz nebo mob. cisle 0413 912 586. 

SOBOTA 20. 7. 2013 

AUSTRALIAN ASIAN HOUSE,  

275 STIRLING STREET, PERTH 

TRADIČNÍ ZABIJAČKOVÁ VEČEŘE  

 

Setkání v Perthu 

Kdo by to byl řekl, že do nejodlehlejšího velkoměsta světa směřuje stále více Čechů. Když se zamyslím, nedává mi to ro-
zum. Není tu ani jedna česká restaurace nebo kavárna, bez auta je člověk téměř nemožný, lyžovat se dá akorát tak na vo-
dě, ani kapra tu na Vánoce neseženete. A to jsem celkem nenáročná holka z malého města na Valašsku. Marně si tedy lá-
mu hlavu nad tím, že se zde rozhodly žít ne jedna, ale hned dvě úžasné dámy, zcestovalé světem, milující kulturu, vzdělané 
a hlavně lidsky skvělé ženské? Ono to možná nebude tolik tím Perthem, ale spíš poutem, které je sem přivedlo. Ale o tom 
zase jindy. Co je na obou dámách fascinující, je jejich jazykovědné zázemí. 

Zina Pacáková začala svou učitelskou dráhu na Základní jazykové škole Brána jazyků v Praze 1. V polovině 
devadesátých let opustila klasické české školství a zaměřila se na výuku češtiny jako cizí jazyk. Jako lektorka 
českého jazyka pro cizince působila na mnoha soukromých jazykových školách v Praze, dále na Vysoké 
uměleckoprůmyslové škole a na Ústavu bohemistických studií FF UK např. v programu Česká studia a na 
Letní škole slovanských studií. V Perthu žije od roku 2010 a od února 2013 vyučuje v sobotní České škole 
češtinu pro dospělé. 

Gábina Baladová vystudovala zajímavou kombinaci geologie – angličtina a později i učitel-
ství cizích jazyků. Absolvovala roční Fulbrightův program v USA, pracovala ve Výzkumném ústavu pedago-
gickém , kde mj. zpracovávala metodiku výuky cizích jazyků i metodiku výuky českého jazyka pro cizince, 
překládala a tlumočila zejména v oboru geologie. V Perthu žije čtyři roky, pracuje jako geolog a od počátku 
existence České školy v Perthu zde působí jako učitelka českého jazyka pro dospělé i pro děti. 

Máme tu tedy fascinující setkání dvou profesionálních učitelek českého jazyka. Kde jinde na světě 
(s výjimkou Prahy pochopitelně) mají takové odborníky na výuku českého jazyka?  Věřím, že takovou kon-

stelaci šťastných hvězd má pouze náš “izolovaný” Perth. A zkuste se zeptat studentů, jak jsou spokojeni! Chválou 
a nadšením nebudou šetřit. Přiznám se, nápad napsat tento oslavný článek nebyl můj, nýbrž mého manžela, který kurzy 
českého jazyka od jejich prvopočátku navštěvuje.   

 Olga Goerke 

http://www.czechslovakwa.org/
mailto:olga@com-in.cz
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Česká škola Perth 

pro děti od tří let 

Kde:Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands 

Kdy: školní soboty od 9:30 do 11:45 

      Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém jazyce.  

Výuka se zaměřuje na rozvoj mluvení, přípravu a výuku čtení a psaní,  

a seznamuje s českou kulturou i tradicemi. 

Další informace: Jitka Smith  (08) 9245 8137 

Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com 

Česká playgroup 

pro rodiče s dětmi od 0 do 5 let 

Kde:  Karrakatta Community House v areálu Irwin Army 

 Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta 

Kdy: každý čtvrtek 9:30-12:30 

Nové maminky, prosíme, ozvěte se před svou první návštěvou telefonicky 
nebo e-mailem na kontaktní osobu: 

Helena Tippett 0401577661 

     tippett@westnet.net.au   

Média 

Slovenská 

Denník SME www.sme.sk, Kumšt www.ekumst.sk 

STV: http://www.stv.sk/online/ 

Česká 

Vydávané v Austrálii: NOVINY www.noviny.20m.com, 

Čechoaustralan www.cechoaustralan.com 

Vydávané v ČR: www.idnes.cz, www.ihned.cz, www.novinky.cz 

ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/, NOVA: http://tv.nova.cz/, 
http://voyo.nova.cz/, PRIMA: www.iprima.cz 

“Rainbow” 
Balíčky 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 

Radio Czech & Friends  95.3 FM 

každé pondělí 16:30-17:30 

kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové adrese  

www.radiovysilaperth.com  

!!!!!Pozor změna vysílacího času!!!!! 

Radio SBS  96.9 FM   

Každý čtvrtek 17:00-18:00 česky 

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech 

Každý pátek  15:00-16:00  slovensky 

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak 

Sv. Omša 
Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omsi  pri kostole. 

     9. Jun 11.30 
 

 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 

Slovenské evanjelické bohoslužby 
  

sa konajú vždy v 4. nedeľu v mesiaci o 16:00 hodine v 
St. John´s Lutheran Church na 16 Aberdeen St Northbridge. 

  
Po bohoslužbách máme posedenie v hale. 

Všetci ste srdečne vítaní. 
 

O bližšie informácie alebo s akýmikoľvek žiadosťami sa obráťte na 
Rev Milo Velebír   Mob 0413 650 429  alebo 9246 2167 

Email: milo.velebir@gmail.com 

Knihovna a Senior klub 
Otevřeno každý druhý čtvrtek od 14:00 do 18:00  

( 16.5., 30. 5., 13. 5., 27. 5. 2013)  
The Rise – 1. patro – Community Office č. 8  

28 Eighth Avenue, Maylands 
Knihy, časopisy, stolní hry; zdarma káva a čaj 

Kurzy českého jazyka pro dospělé  
Probíhají každé úterý podvečer a sobotu dopoledne ve třech jazykových 
úrovních: Začátečníci – zahájení vždy v 1. termu nového roku, mírně po-
kročilí a pokročilí – lze se připojit kdykoli, nutná konzultace předem. 
Učebnice Lída Holá, Akropolis: New Czech Step by Step. Cena kurzu je 
$12/lekci.  

Úterní výuka: 
The Rise, Community Office č. 8 (1. patro), 28 Eighth Avenue,  

Maylands 
18:00 - 19:00 začátečníci, 19:00 - 20:00 mírně pokročilí,  

20:00 - 21:00 pokročilí 
Sobotní výuka: 

Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands 
10:00 – 12:00 mírně pokročilí  a pokročilí 

 
Bližší informace u ballashley@hotmail.com (AJ) anebo   

gabbieperth@gmail.com (ČJ, AJ). 

Kadeřnické služby a líčení přímo u vás doma 
 

Levné stříhání, barvení a úprava vlasů,  
líčení pro slavnostní příležitosti i na Halloween  

je možné sjednat po dohodě u Alžběty Baladové  
na tel. 0412 220 771  

anebo e-mailem na lizbaladova@yahoo.com 

mailto:tippet@westnet.net.au
http://www.noviny.20m.com/
http://www.radiovysilaperth.com/
mailto:calidusps@gmail.com
mailto:milo.velebir@gmail.com
mailto:ballashley@hotmail.com
mailto:gabbieperth@gmail.com
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Krásné a pohodlné ubytování v Praze pod Vyšehradem, 

 přímo na nábřeží s výhledem na Vltavu.  

Informace a kontakt na www.podoli-apartment.cz,  

reference také na Holiday Rentals: 

 http://www.holiday-rentals.co.uk/p95718  

 

Inzerujte svou firmu v Klokanovi,  

cena inzerátu uvnitř časopisu je $50 / rok,  

barevná reklama na zadní obálce $150 / rok.  

Velikost inzerátu je cca 5.5cm x 8.5cm   

e-mail:CzechSlovakWA@hotmail.com  

Kurzy slovenského jazyka  
pre deti a dospelé v Perthu 

Poslednou dobou hneď niekoľko krajanov prejavilo záujem 
o kurzy slovenčiny pre svoje deti alebo pre svojich partne-
rov. Pokiaľ sa zaujímate o tento kurz i Vy, prosíme, napíšte 
nám na klubovou e-mailovou adresu  
CzechSlovakWA@hotmail.com 
Ak môžete a ste ochotní pomôcť s organizáciou kurzu slo-
venčiny (evidencia žiakov, komunikácia medzi žiakmi a uči-
teľmi, apod.), prosíme, ozvite sa tiež! Ďakujeme. 

Generation Toys 
    Books 

    Pillows 
    Plush Toys 

    Wooden Toys 
    Dinnersets 

    T-Shirts 
    Puzzles 
 

Visit: www.generationtoys.com.au 

http://www.podoli-apartment.cz/
http://www.holiday-rentals.co.uk/p95718
mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com


9 

 

Letos poprvé jsme se mohli zúčastnit této skvělé akce a 
můžu říct, že nikdo z nás toho určitě nelitoval! Celá akce se 
začala plánovat už několik týdnů předem a všichni z organi-
začního výboru se snažili, aby vše bylo zajištěno. Ovšem s 
jednou věcí asi nikdo z nás nepočítal a to s letošní návštěv-
ností. Přišlo přes 200 lidí, což bylo o hodně vice, než jsme 
všichni počítali! Proto si taky mnozí z Vás určitě všimli, že 
postupně docházely zásoby piva a buřtů, které se pak v prů-
běhu večera snažilo několik členů výboru postupně doplňo-
vat. Ovšem chuť a hlavně množství lidí tyto snahy vždycky 
po krátké chvíli změnily v Sisyfovský boj. Lukáš s Jerrym se 
museli vypravit hned několikrát pro nové zásoby a i díky 
tomu na akci vydrželo hodně lidí až do pozdních nočních 
hodin. Všem zúčastněným chceme touto cestou poděkovat 
za trpělivost a odhodlání na akci vytrvat. 

Ale teď už zpátky 
k táboráku. Musím 
říct, že na letošní roč-
ník se rozhodně vy-
platilo přijet včas! 
Oheň jsme zapálili 
okolo půl páté, což 
bylo dáno i tím, že se 
nad námi začaly honit 
mraky a trochu jsme 
se báli, že se spustí 
déšť a z celé akce se-
jde. Postupně se zača-
lo scházet více a více 
lidí a my si říkali, kam 
až ta návštěvnost 
dneska dojde? Ti, kte-
ří nezaváhali a koupili 
si buřta hned na za-
čátku, se začali shlu-

kovat kolem ohně a za 
chvíli se už opékaly první špekáčky a klobásky. Po hodině už 
byl oheň doslova v obležení a všichni se snažili mít ten svůj 
buřt co nejlepší. Nálada byla perfektní, pivo prozatím ještě 

taky bylo a všichni, jak se zdálo, se skvěle bavili. Dorazila 
spousta nových Čechů a Slováků žijících v Perthu. Před 
stánkem s pivem a jídlem byla takřka pořád fronta. Na chví-
li nám i sprchlo, ale naštěstí to nikoho neodradilo. Potom, 
jen co se dopekly poslední buřty, se konečně vytáhly kytary 
a všichni, co si chtěli zazpívat a připomenout si pár starých 
táborákových hitů se sesedli kolem ohně. V rozdaných 
zpěvnících bylo připravených na 50 známých i pár méně 
známých písniček. Po krátkém naladění se už všichni roze-
zpívali a takto to s krátkými přestávkami pokračovalo téměř 
do konce.  

Nevím přesně, v kolik se rozešli poslední vytrvalci, ale tipu-
ju, že to bylo určitě po půlnoci. 

Zkrátka a dobře, celá akce dopadla skvěle a až se zase příští 
rok bude opakovat, určitě půjdeme znova. A moc doufám, 
že tu letošní návštěvnost ještě o něco zvýšíme!!! 

 

Radek 

Právě v těchto měsících parlament Čes-
ké Republiky projednává vládní návrh 
zákona o státním občanství České re-
publiky a o změně některých zákonů 
(zákon o státním občanství České re-
publiky). Legislativní proces stále ještě 
není u konce, ale už to vypadá velice 
slibně. 

Dne 27. 3. 2013 byl zákon (po řadě 
pozměňovacích návrhů) schválen Po-
slaneckou sněmovnou a k 27. 4. 2013 
Poslanecká sněmovna postoupila ná-
vrh zákona Senátu. Projednávání tisku 
bylo zařazeno na pořad 10. schůze Se-
nátu (od 16. 5. 2013). Pokud zákon se-
nátem projde a nakonec ho podepíše 
prezident, můžeme se těšit na mnoho 
užitečných novinek. 

Tolik k legislativnímu procesu. A jaké 
změny se nás, krajanů, budou týkat 
nejvíce?  Je to hlavně možnost dvojího, 
případně vícerého státního občanství.  

Za prvé, až doposud totiž platilo, a ješ-

tě stále platí, že pokud český občan 
vyjádřením své vlastní vůle nabyde cizí 
státní občanství, ztrácí to české auto-
maticky. To samo o sobě možnost více-
rého státního občanství nevylučovalo. 
Měli ho v určitých případech například 
manželé a manželky cizích státních pří-
slušníku, které cizí státní občanství zís-
kali automaticky bez vysloveného vy-
jádření své vůle, či některé speciální 
případy ze smíšených česko-
slovenských rodin.  

Avšak případ, kdy se krajan přihlásí o 
cizí státní občanství, které je mu ná-
sledně uděleno, ho toho českého auto-
maticky zbavovalo. Právě akt nabytí či 
získání cizího státního občanství, napří-
klad australského, nebude od přijetí 
nového zákona automaticky zbavovat 
původního českého občanství a tak 
bude umožněno mít občanství obojí. 

Druhá obrovská změna se týká lidí, kte-
ří emigrovali a byli československými či 

českými občany, ale české občanství již 
nemají. Takovým lidem, včetně jejich 
potomků nový zákon umožní zjednodu-
šené nabytí státního občanství České 
republiky prohlášením. V těchto přípa-
dech nebude nabytí občanství vázáno 
na trvalý pobyt v České republice. Kon-
krétní podmínky budou stanoveny zá-
konem.  

A kdy začne nový zákon platit? Pokud 
vše dobře dopadne, je předpokládaná 
účinnost nové právní úpravy dle infor-
mací ministerstva vnitra od 1. Ledna 
2014.  

Pokud si chcete zákon přečíst ve for-
mě, v jaké byl předložen senátu, může-
te si ho stáhnout v elektronické formě 
ze stránek Poslanecké sněmovny 
www.psp.cz (sněmovní tisk 827). 

Pavel Zausin 
Zdroje: 
Webové stránky Poslanecké sněmovny a webo-
vé stránky Ministerstva vnitra. 

Konečně dvojí státní občanství pro krajany! 

Náš první a vydařený táborák 2013! 

Spokojený šenkýř Lukáš 

Opékání buřtíků 

http://www.psp.cz
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SUDOKU 

Z Klokanovy kapsy 

Paní volá do rádia a ptá se: „ 
Jsem v živém vysílání?“ „Ano 
jste!“ „Prosím Vás, našla jsem 
na ulici peněženku. Bylo  v ní 
8000 dolarů a  2000 euro. 
Dále tam byla vizitka s adre-
sou: Jan Novák, Úprková 8,  

Praha 4. 

Prosím zahrajte mu písničku.“ 

V knihovně:“ prosím vás, kde 
máte knihy o sebevraždách?: 
„Pátý regál z leva, třetí poli-
ce.“ „Ale tam není žádná kni-
ha.“ „Vidíte jací jsou lidé! Půj-
čí a nevrátí.“ 
 

Rozrušená žena volá  manžela do kanceláře: 
„Mám šest správných čísel v Lottu. Zabal si kuf-
ry!“ „ To je báječné, jásá muž. Letní nebo zimní 
věci?“ „Všechno. Chci abys do 6 večer byl pryč 

 z bytu!!“ 

Na automatu s prezervativy je 
nápis: „Výrobky byly testová-
ny britskou společností“ Pod 
to někdo připsal: „To byl Tita-
nic taky!“ 

Syn se ptá: „tati, jak se jmeno-
vala tchyně od Adama?“ Otec: 
„Adam neměl žádnou tchyni. 
On žil v ráji!“ 

Řešení z minulého čísla 
Policista zastaví řidiče:  „Pane řidiči, foukejte do 
tohoto balónku!“ „Ale vždyť je to prezervativ! 
„No konečně, někdo střízlivý! Můžete jet!“ 

Otec dává svému čerstvě ženatému synovi radu: „Musíš na tom tr-
vat, že minimálně jeden večer v týdnu strávíš s tvými přáteli. To je 
moje první rada. „ „A jaká je ta druhá?“ chce vědět syn. 

„Nebuď tak pitomý, aby si ten večer opravdu strávil s přáteli.“ 

Obtížnost: střední 
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Redakční informace: Uzávěrka každého čísla je k 5. dni v měsíci. Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do 
Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. 

ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY  NA  ROK  2013                                                   
Příspěvky můžete platit na jakékoliv akci                              Rodina   $35,00 
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   2013   

 
       16. 5. 2013        Přednáška 
        2. 6. 2013         Dětský den 
       20. 7. 2013        Zabijačková večeře 
       28. 9. 2013        Svatováclavský ples 
           

 

Bližší informace o plánovaných akcích se 
dovíte z dalších čísel KLOKANA. 

 

Těšíme se na vaši účast! 

KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ 

ČESKÁ REPUBLIKA 
Velvyslanectví ČR     
Velvyslanec   -   
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: 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  

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Velvyslanectvo SR 

Velvyslankyňa: Eva Ponomarenková 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley  

CANBERRA 2606 

Telephone: (02) 6290 1516 

Fax: (02) 6290 1755 

E-mail: emb.camberra@mzv.sk 

Web: www.mzv.sk/canberra 

 

Konzulárne oddelenie veľvyslanectva SR 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley   

CANBERRA 2606 

Telephone: (02) 6290 1516 

Fax: (02) 6290 1755 

E-mail: cons.canberra@mzv.sk 

Web: www.mzv.sk/canberra 
 

       

 

           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. 

mailto:consular_sydney@mzv.cz
http://www.facebook.com/pages/Dover-Heights-Australia/Consulate-General-of-the-Czech-Republic-in-Sydney/127697888610?ref=ts
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