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Do předmětu uvádějte heslo
#BurtyNaKempovani2016
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Nanga Mill

Lane Pool
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Dobrodružství nikde nečíhá, to musí mít člověk v
krvi - přijeďte, uděláme si to dobrý - těšíme se na Vás

9401 3817
0404 735 462
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buřty na oheň

Objednejte si k opékání
buřty od Českého
řezníka, přivezeme Vám je, péct
už budete sami...

i

TEL. KONTAKTY NA VÝBOR

www.CzechSlovakWA.org
E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com
www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA

DÔLEŽITÁ SPRÁVA OD SLOVENSKÉHO

IMPORTANT MESSAGE FROM THE SLOVAK

HONORÁRNEHO KONZULA V ZÁPADNEJ AUSTRÁLII

HONORARY CONSUL IN WESTERN AUSTRALIA

Drahí krajania,

Dear compatriots,

Ing. Pavol Faix, Slovenský Honorárny
konzul v Západnej Austrálii plánuje
pozvať pani Luciu Langer konzulku zo
Slovenskej Ambasády v Canberre na
návštevu Západnej Austrálie. Účelom jej
návštevy bude vybavovanie žiadosti o
nový Slovenský cestovný pas. Hlavým prínosom návštevy bude ušetrenie krajanom
cestu do Canberry. Ak máte Slovenský pas,
ktorého platnosť sa končí v roku 2017, a
máte záujem si ho obnoviť pred vypršaním
platnosti, kontaktujte prosím pána Faixa
emailom na adresu consul@fortix.com.
au Návšteva sa uskutoční podľa odozvy a
záujmu o túto službu.

Ing. Pavol Faix, Slovak Honorary Consul
in Western Australia, is planning to
invite Consul General Mrs Lucia Langer
from the Slovak Embassy in Canberra
to visit Western Australia. The purpose
of the visit is to process Slovak passport
applications locally to save compatriots the trip to Canberra. If you have
a Slovak passport expiring in 2017 and
you are interested in renewing it before
it expires please contact Mr. Faix via
email consul@fortix.com.au. The visit
depends on local interest and support.

Vyšší záujem znamená vyššia šanca, že sa
návšteva bude konať. Predbežne je návšteva plánovaná na začiatok roka 2017.
Prosím kontaktujte pána Faixa najneskôr 31 Októbra 2016
aby mohol posúdiť Váš záujem a poslať návrh do Canberry.
Ak Vám už platnosť pasu vypršala, navštívte prosím webovú
stránku Slovenskej Ambasády pre ďalšie informácie:
https://www.mzv.sk/web/canberra/konzularne_informacie/
cestovne_doklady

More interest = greater chance of the
visit happening. The visit is currently
planned for early 2017.
Please contact Mr.Faix no later than 31 October 2016 to so
he can assess interest levels.
If your passport has expired, please visit Slovak Embassy
website for further details:
https://www.mzv.sk/web/canberra/konzularne_informacie/
cestovne_doklady
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LOCAL EUROPEAN BUSSINESS EXPO 2016
V neděli 18. 8. 2016 se většina z nás
probudila do jasného, trochu chladného rána, které se po východu slunce
proměnilo v krásné dopoledne. Česká a
slovenská asociace v Západní Austrálii
se zúčastnila veletrhu European Business
Expo, který se konal v Cracovia Club v
Bennett Springs. Veletrh byl zaměřen na
prezentaci firem a organizací, které operují na území Západní Austrálie a mají
své kořeny v některé z evropských zemí.
Na Expo své zastoupení mělo Polsko,
Ukrajina, Maďarsko, Slovensko, Česká
republika, Rakousko a další. Mezi pozvanými byli konzulové (nejen zúčastněných
zemí). Slavnostní charakter celého dne
byl podtržen účastí Ministra obchodu Západní Austrálie pana Michaela
Mischina, který přednesl slavnostní
projev a přestřihl pásku, čímž veletrh
oficiálně zahájil.
Česká a slovenská asociace měla svůj
stánek ve venkovní části expozice, což
nakonec mělo, přes naše počáteční obavy, mnoho výhod. Vzhledem k velkému
počtu návštěvníků, kdy v hlavním sále
nebylo často skoro ani k hnutí, a celkem
příjemnému počasí, nám toto místo
umožňovalo udržet si po celou dobu

úsměv na tváři a odlehčeněji diskutovat s návštěvníky naše hlavní témata.
Představovali jsme zde nejen asociaci samotnou, a naše páteřní projekty – Českou
školu Perth a kurzy češtiny pro dospělé’
ale i další akce, které tradičně pořádáme.
V neposlední řadě jsme propagovali blížící se druhý ročník Českého a slovenského
filmového festivalu. Snad se nám díky
přímému kontaktu a možnosti povídat
si, podařilo pro českou a slovenskou
kinematografii nadchnout množství lidí,
kteří si následně skutečně najdou cestu
do kina na některý z filmů.
Bylo zajímavé a báječné potkat se s lidmi, které znáte od vidění, a najednou
zjistit, že se věnují podobným věcem jako
vy – rozjíždějí komunitní jazykové školy,
touží po vlastní filmové přehlídce a mají
stejné obavy o úspěch projektu, které tak
děsí i Vás. Navázali jsme nové kontakty a upevnili stávající vazby s přesně
takovými lidmi a školami, domluvili se
na předávání informací mezi sebou a na
místě vymysleli několik možností přímé
spolupráce. Dařilo se nám celkem úspěšně propagovat i Českou a Slovenskou
republiku, jejich historii, zajímavá místa
a kulturní bohatství -překvapivě nebylo

hlavním tématem pivo, ale hokej a hory.
Při povídání s lidmi jsme se nejednou
zmínili o českých a slovenských podnikatelích, žijících v Perthu.
Mezi vystavovateli bylo zastoupeno
mnoho oborů od architektury, designu a
oblečení přes řemeslo či kosmetiku, až po
autentické pochoutky. Zejména umístění
stánku s polskými pirožky těsně vedle našeho stánku bylo velmi praktické a ocenil
ho zejména náš malý Oliver, kterému
dost zachutnaly. Mezi další labužnické
pochoutky patřily maďarské langoše,
polské klobásy i pečivo a další tradiční
pokrmy z přilehlé restaurace.
Pro děti byl pro zábavu nafouknut skákací hrad, děti si mohly vyzkoušet tenis,
zumbu či házenou, a skvěle posloužilo i
dětské hřiště a skoro nekonečný trávník.
Aktivní jedinci z polské komunity pak
v lezavém dešti, za povzbuzování menší
skupinky fanoušků, odehráli pravidelné
fotbalové utkání.
Z pohledu účastníka šlo o velice příjemný den. Věřím, že i naše asociační
výprava udělala dobrý dojem na ostatní
účastníky a že i příští rok budeme součástí této velmi zajímavé komunitní akce.
Martina a Lukáš
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S KATKOU ZA
ORCHIDEJEMI
Ačkoliv to podle počasí nevypadalo, do Západní Austrálie
dorazilo jaro. A s jarem dorazily také tisíce nádherných
jarních květin a mezi nimi i stovky druhů orchidejí. A kde
jsou orchideje, je také Katka Hnědkovská.
Katka je nejen obdivovatelka a znalkyně místních orchidejí, ale také ochotná popularizátorka a šiřitelka znalostí o
těchto půvabných květinách. Letos již po několikáté nabídla
nám, laické veřejnosti, že nám ukáže alespoň špetku z toho,
co příroda v tuto dobu nabízí k obdivování a zorganizovala
hromadnou výpravu za poznáváním orchidejí. Jistě, takovou
výpravu by bylo nejlepší uspořádat někde v divoké buši v

okolí Esperance, ale to je trochu z ruky, a tak jsme se spokojili
s poklidnou nedělní dopolední procházkou ve Wireless Hill
parku v Perthu. Příznivců orchidejí se sešla celá řada širokého
věkového rozpětí. Katka nás na začátku nechala nahlédnout
do svého orchidejového fotoalba, ukázala nám na velikých
fotografiích, co máme hledat. Slíbila nám, že uvidíme nejméně
šest druhů australských orchidejek.
Hledání kytiček se pak ukázalo jako věc poměrně nesnadná.
Většina divokých australských orchidejí jsou drobné nevysoké
kytičky, které necvičený jedinec nemá šanci najít, ledaže by
o ně doslova zakopnul. Ze začátku nacházela orchideje pouze
Katka. Po nějaké době je začali nacházet také ti, co se zúčastnili předchozích výprav a přeci jen již měli nějaké zkušenosti.
My ostatní, co jsme byli na výpravě poprvé, jsme jen nadšeni
přibíhali na zavolání ostatních, že něco našli. Společně jsme se
pak kochali a do nekonečna fotili tyto drobné přírodní zázraky. Nakonec se ukázalo, že volba místa byla více než dobrá.
Některé druhy orchidejí, např. Donkey orchid, Cowslip orchid
nebo Red Beaks orchid byly zastoupeny ve skutečně hojném
množství. Jiné např. Pink Fairy orchid jsme museli jít hledat
hlouběji do buše. Konečná bilance byla devět druhů orchidejí
a velká spokojenost nejen nás laiků, ale také Katky.
Regina Čelišová
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MALÍ MUZIKANTI

Říká se „Co Čech, to muzikant“, ale když se sejdeme společně u ohně na Táboráku nebo při kempování, tak
nám nějak ta živá hudba chybí. Že by mezi námi nebyli hráči na nějaký hudební nástroj? Rozhodla jsem se
zapátrat nejdřív u té nejmladší generace. A hned jsem jich několik objevila.
Lilly, Maya a Gidon Bogoyeovi pocházejí
z hudební rodiny. Jejich tatínek Roman
Bogoyev hraje na housle a dává kondice
zájemcům všech věkových kategorií.
A jejich prarodiče si po emigraci do
Austrálie založili v Perthu hudební školu
Vltava School of Piano & Violin Playing.
Není tak překvapením, že všichni tři sourozenci byli k hudbě doma vedeni.

Lilly (12) hraje čtvrtým rokem na housle.
Začala se hrou na klavír, ale housle ji přitahovaly víc. Mimo pravidelných hodin a
půl hodinového cvičení doma hraje také
ve škole, Sacred Heart High School, která
hudební vlohy svých žáků podporuje.
Měli například za úkol vytvořit malé
instrumentální skupiny (kytara, klavír a
housle), vybrat si a nacvičit skladbu a zahrát ji ve školní aule před domácím publikem. Kromě toho hraje Lilly v houslovém kvartetu. Trénují jedenkrát týdně a
připravují se na příležitostná vystoupení
v rámci školních projektů. Už tradičním
se stal například “Jazz & Shiraz Music
Evening”, hudební večer pro rodiče a
přátele školy při sklence vína. Výtěžek
z tohoto kulturního programu jde na
podporu školy a hudební výchovy. Škola
má také několik zaběhnutých instrumentálních skupin a velký školní orchestr.
Každým rokem přibudou do nich nové
talenty a Lilly je jedním z nich.

Její sestra Maya (10) začala se hrou na
housle, ale přesedlala na klavír, který ji
nepřipadal tak těžký. Pilně doma trénuje
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a během rozhovoru mi zahrála hned
několik krátkých skladeb, které má v
oblibě. Tatínek na ní prozradil, že Maya
uvažuje, že by zkusila i flétnu. Ona i její
bratr chodí do katolické školy Our Lady
of Grace Primary School, která dává
hudebně nadaným dětem svůj talent
rozvinout v nepovinných předmětech
a školních aktivitách po vyučování.
Malý Gidon (7) byl v době mé návštěvy
nemocný, tak se ukázal jen na chvilku,
ale stihl se předvést krátkou skladbičkou
na housle, které zkouší prvním rokem.
Ještě mi zapózoval před fotoaparátem,
a potom už ho maminka hnala zpět do
postele. Děvčata mi pak ještě zahrála
duo a já odcházela od Bogoyeových s
pocitem, že pokud děti vydrží v cvičení,
tak se v krátké budoucnosti můžeme těšit
na hezké hudební představení mladého
rodinného tria.

Gábi Smith (11) a Tobiáš Zmítko (10)
mají hudební nadání, ale nemají v rodině nikoho, kdo by je učil hrát na
nějaký hudební nástroj. Byli vybráni
svou školou do programu SIM (School of
Instrumental Music), který dává příležitost hudebně talentovaným dětem
rozvinout svůj potenciál. Tento program,
který je jistou formou stipendia, organizuje Department of Education pro
žáky ze státních škol. Pokud žáci 4. tříd
uspějí v talentových zkouškách, jsou jim
nabídnuty zdarma hodiny hry na hudební nástroj. Dětem je většinou hudební
nástroj vybrán a lekce probíhají během
školní výuky. Proto vybraní jedinci musí

mít i dobré studijní výsledky, aby byla
záruka, že vedle hodin hry na hudební
nástroj zvládnou i běžnou výuku. Kromě
pravidelných lekcí a cvičení doma se
vstupem do tohoto programu zavazují i k
různým veřejným vystoupením a to až do
ukončení základní školní docházky, t.j.
do 12. třídy. Hudební nástroje si mohou
zapůjčit nebo koupit.

Gábinka Smith hraje druhým rokem na
klarinet. Vybrala si tento nástroj z pěti
nabízených; kromě klarinetu to byla
trumpeta, trombon, kytara a flétna.
Klarinet ji přišel nejroztomilejší a kytaru
spolu s ukelele už zkoušela. Chtěla něco
nového a zatím nelituje. Jejím učitelem
je samotný autor metodické učebnice
výuky hry na klarinet Bruce Gillam,
takže je opravdu v dobrých rukou.
Trénuje několikrát týdně a jednou týdně
má lekci. Hrála už ve škole na oslavách
dne ANZAC a na jiných školních vystoupeních. Klarinetová asociace uspořádala
hudební večer v hale Churchlands High
School. Malí hráči na klarinet, mezi nimi
i naše Gábi Smith, se sešli spolu poprvé
v životě na dvě hodiny intenzivního
tréninku a secvičili spolu 4 písničky,
které pak zahráli hostům velkého klarinetového koncertu. Kromě toho, jak hrát
v orchestru, se učili i speciální techniku
dýchání a držení špičky klarinetu mezi
zuby, jinak nástroj nevydá žádný zvuk.
Gábinka mi pak kromě dětských skladbiček zahrála i lidovky, koledy a dokonce
i hymnu. Ukázala mi, jak se klarinet
rozkládá, čistí a zase skládá. Řeknu vám,
takové čištění není jen tak jednoduché.
Je k tomu zapotřebí například hadřík

navlečený na provázku, na jehož druhém
konci je závaží. To se spustí klarinetem
dolů, táhne za sebou provázek s hadříkem a klarinet je pak zevnitř čistý po každém hraní. Jak jednoduché a důmyslné.

Tobiáš Zmítko se v rámci programu
SIM rozhodl na doporučení učitele hudby
pro housle. Chtěl původně hrát na kytaru, ale ta bohužel mezi školou nabízenými hudebními nástroji nebyla. Housle se
mu zdály k ní nejblíž, tak se rozhodl pro

ně. Tatínek k tomu dodává, že housle
mají i tu výhodu, že se pak jejich hráči
snadno naučí i na jiné hudební nástroje.
Tak se třeba Tobiáš ke své vytoužené
kytaře někdy v budoucnu dostane. Teď
tedy hraje na housle už druhým rokem
a na hodinách se učí nejen jednoduché
dětské skladbičky, lidové písničky, ale
i skladby od Antonína Dvořáka a jinou
klasiku. K jeho oblíbeným skladbám patří
vánoční koleda Good King Wenceslas.
Tobiáš zkouší sám i varhany, flétnu a píšťalu, na kterou umí zahrát úvodní píseň
z filmu Ať žijí duchové. Rád hudbu poslouchá, chodí s babičkou na koncerty, a
to například i na jazzové. Dokonce i sám
skládá, napsal už dvě písničky. „Jen do
pravidelného cvičení se mu moc nechce,“
usmívá se Tobiášův tatínek. „To ho musíme s mámou trochu popostrkovat.“
Ale to je u dětí normální, říkám si. Vždyť
komu z nás se v dětství chtělo dělat něco
„pro svou budoucnost“? A proto je dobře,

HLEDÁ SE...
Vážení krajané,
jmenuji se Milan Zezulka a bydlím v České republice v městečku
Libochovice. Libochovice jsou v
Litoměřickém okrese při řece Ohři.
Jako důvod, proč se obracím na Vaši asociaci je ten, že můj
nevlastní bratr je pochován se svojí manželkou na hřbitově v
Perthu. Máme společného otce Antonína Zezulku, narozeného
13.7.1891 v Praze. Můj bratr se jmenuje Vratislav Josef Žežulka
a je narozen 11.4.1917 také v Praze. Já jsem ročník 1936, takže
je mezi námi velký věkový rozdíl. O jeho existenci jsem se
dozvěděl pozdě a tak teď ve stáří pátrám a sháním informace o
jeho životě. On se narodil z prvního manželství našeho otce a
já ze třetího. Co vím je, že před válkou odešel do Anglie a stal
se příslušníkem RAF. Létal u 311 bombardovací perutě jako
pilot do konce války. Toto období je dobře zdokumentováno v
knížkách Miloslava Pajera „Ve stínu slávy“ a „Wellingtony nad
Biskají“. Některé informace mám také z vojenského archivu v
Praze.

když máme rodiče, kteří nás k ní tak
nějak postrkují. Byla by škoda, pokud by
hudební vlohy zůstaly skryty jen proto,
že nebyl dostatek pevné vůle, motivace a
osobní disciplíny vydržet v monotónním
cvičení. Držme dětem palce, ať vytrvají a
svou hrou dělají radost nejen svým rodičům a učitelům, ale třeba i nám, někdy
v budoucnu při večerním posezení u
sklenky vína.
Gábina

V příloze posílám několik fotografií a t.zv. rozrod Antonína
Zezulky, našeho otce.
První dvě fota jsou z pozůstalosti otce, ostatní jsou reprodukce
z knížek. Ty barevné jsou od synovce navigátora v 311 bombardovací perutě pana Doubka, který také zemřel v Austrálii
a létal v jedné osádce s bratrem. Na fotografiích, které vznikly
v Londýně při sešlosti veteránů od 311, by měl být bratr, ale
nevím, který to je.
(Zbylé fotografie můžeme zaslat emailem. Pozn. redakce)

O jeho životě po válce ale nic nevím. Jen to, že odešel zpátky
do Anglie, ale od roku 1951 má státní občanství v Austrálii.
Tuto informaci mám od české ambasády v Austrálii, kterou
mně poskytla paní Jirásková. Také to, že je pochován v Perthu.
Datum jeho úmrtí a úmrtí jeho manželky zjistil můj vnuk na
internetu. Pro přesnost uvádím přepis z internetu:
Zezulka Vera Anna 79 years 2002 Leeming WA,
Zezulka Vratislav Josef 88 years 2005 SUCCESS.
Při pobytu za války v Anglii si na jméně nechával háčky na Z. V
Austrálii už se asi podepisoval bez háčků. Jméno Žežulka vzniklo asi omylem v matrice (jeho děda je měl na křestním listě, což
bylo později opraveno).
Když jsem objevil Vaše stránky na internetu, tak jsem si řekl,
že Vaše asociace by mohla něco vědět o jeho životě v Austrálii.
Budu Vám velice vděčný, pokud něco zjistíte a napíšete mi.
Třeba i odkaz na někoho, kdo by něco o bratrovi věděl. Předem
moc děkuji a promiňte, že obtěžuji s takovou osobní záležitostí.
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PÁR SLOV K BILINGVISMU
S bilingvismem se setká každý z krajanů, který se rozhodne žít
a vychovávat dítě v zahraničí. Bilingvismus znamená užívání
dvou jazyků v závislosti na prostředí a situaci, též je označován
jako dvojjazyčnost. Není ovšem podmínkou, aby oba jazyky
byly užívány na stejné úrovni, natož oba dokonale.
Bilingvní dítě je každé dítě i rodič navštěvující českou školu
v Perthu, neboť během týdne ve školkách, školách i v práci jsou
pak vystaveni jazyku minoritnímu, angličtině. Každý rodič přivádí do české školy své dítě s jinou motivací, proč by se češtině
mělo učit. Pro někoho jsou důležité především tradice, kořeny,
kultura, z níž dítě pochází, někdo má motivaci prozaičtější: aby
se domluvilo po Skypu s prarodiči, dokázalo si při návštěvě
Čech na hřišti pohrát s jinými dětmi, domluvilo se v každodenních situacích.
Chceme-li, aby naše děti byly bilingvní, ve smyslu, aby češtině
nejen rozumělo, ale umělo ji i v běžnodenních situacích používat, nelze očekávat, že se tak stane po pár hodinách jednou
týdně v české škole. Největší díl práce leží na rodiči/ rodičích
samotných, kteří by měli natolik vnitřně motivováni, aby dokázali být dostatečně vytrvalí a důslední.
Právě důslednost je při zahájení bilingvní výchovy skoro až magickým zaklínadlem. Je tím nejtěžším, ale nejdůležitějším v celém procesu. Existuje několik modelů bilingvní výchovy, a ať už
se rozhodnete pro jakýkoli, důležité je být důslední a nevzdávat
se, i když se výsledky dostavují jen velmi pomalu. Každé dítě je
jako houba: bedlivě vnímá a nasává všechny vnější vlivy, byť
se to na první pohled nemusí zdát, a třeba i dlouho zdánlivě
nazpět česky nereaguje. Vydržíte-li ve své snaze a nepolevíte
v komunikaci v češtině, výsledky se dostaví. Nezřídka rodičové
potvrdili, že dítě dlouho vůbec česky nemluvilo, nebo že dokonce odpovídalo nazpět v angličtině, ale pak se náhle rozmluvilo,
a oni jen zírali, kde že se to v něm bere.

•

mluvit! - k sobě, k dítěti, komentovat aktivity, vlastně
neustále

•

ptát se - otevřenými otázkami, aby dítě muselo komunikovat, odpovídat, přemýšlet v češtině, ujišťovat se otázkami,
dotazovat se na další podrobnosti

•

když dítě váhá, neví, dát dostatek času na přemýšlení,
nepáčit z něj odpověď za každou cenu ale také nedoříkávat za dítě, ale dát čas, napomoci, dát možnost výběru
mezi dvěma věcmi atd.

•

nelpět didaktiky na správnosti jazyka, ale podněcovat dítě
k tomu, aby se snažilo mluvit a hlavně se mluvit nebálo

•

rodiče: za každou cenu se snažit udržet hovor v češtině,
nesklouzávat do angličtiny, byť by se to jevilo jako cesta snazší a rychlejší. Vyplatí se to. Dítě si pak zafixuje, že
s tímto rodičem se hovoří jen v češtině a nebude zkoušet
angličtinu, prostě se automaticky naladí na svého rodiče
a český jazyk.

•

dodržovat rutinu, rituály (př. ranní a večerní) a komentovat je, opakovat jednoduché věty (...teď si půjdeme vyčistit zuby, co k tomu potřebujeme?...), přidávat
postupně slovíčka

•

po dítěti věty/slova opakovat a s vlídným pokýváním a
souhlasem je opravovat, uslyší-li rodič chybu

•

nezapomenout na zábavu! Užívat češtinu při různorodých
aktivitách (aby si dítě nespojovalo češtinu jen se školou, povinností a drilem, k tomu logicky časem získá odpor). Čím
rozmanitější aktivity rodič s dětmi bude dělat, a bude při
nich používat češtinu, tím snadněji, lépe a snad i rychleji
(dítě bude mít češtinu spojenou s hrou, zážitkem, společný
čas s rodinou atd.) si dítě jazyk osvojí. Pak i v rámci těchto
aktivit „mimochodem“ můžete zapojovat postupně „výukové“ prvky – zeptejte se na počet, na barvu, co ještě je
hnědé, kde najdu podobné věci atd.

•

pozor zejména u starších dětí, na něž klademe velké nároky
(„už se učíš česky dlouho, měl bys to vědět…jak to, že
nevíš, vždyť jsme si to včera říkali…no vzpomeň si honem,
je to…“), dítě vystavíme stresové situaci a ono se před
námi spíše zavře a získá k užívání druhého jazyka „odpor“,
protože ho má spojený se stresem, kdy se „výuka“ smrskne
na neustálé kontrolní otázky a opravování chyb

Zde je pár tipů, jak na bilingvní výchovu:
zajistit dítěti dostatečný kontakt s českým jazykem
(české knihy, CD, pohádky, říkanky, básničky, YouTube,
výukové aplikace)

•

•

číst před spaním (díky poslechu příběhů si dítě začne osvojovat gramatické struktury, získá slovní zásobu, zvykne si na
český slovosled…), zpětně si o přečteném povídat

•

udělat si čas a být přítomen u aktivit s dítětem, ne
mu jen dát knížku českých úkolů a hádanek a nechat
ho si to vyplňovat

Marie Bierdümpflová

BILLINGUAL FAMILIES PERTH
www.bilingualfamilies.net

VISION
Families are assisted and supported in their
maintenance of the family language at all
levels.
Having more than one language is
recognised as an important asset for the
society as a whole.
MISSION
To support and promote more than one
language in the family and the community

HISTORY
The initiative was born out of the
multicultural choir Mothersong at the Loftus
Community Centre in Leederville.
Young bilingual mothers, who realised their
children were responding to home language
conversations in English only, wanted to learn
more about raising children with more than
one language. They identified a need for
support and better resources and wanted to
connect with other bilingual families.

Bilingual Families Perth was founded in
early 2002 and incorporated in December
2003. It is no longer registered for GST.
Bilingual Families Perth will celebrate its
10th anniversary in 2012!
WHERE YOU CAN READ ABOUT US
This website www.bilingualfamilies.
net holds most information about Bilingual
Families Perth.
Check out our facebook page here: https://
www.facebook.com/#!/BilingualFamiliesPerth

CONTACT
POSTAL ADDRESS: Bilingual Families Perth, PO Box 517, Mount Hawthorn WA 6915 AUSTRALIA E-MAIL:info@bilingualfamilies.net
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KLOKÁNEK

ŘÍJEN

Říjen je měsíc barevných listů, zkracujících se dní a tažných ptáků.
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Po teplém září zle se říjen tváří.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
16. října – Svatý Havel do zelí zajel. Déšť na Havla, déšť na vánoce.
17.října – Svatá Hedvika medu do řepy namíchá.
28.10. se slaví Den české státnosti
V tento den roku 1918 byla vyhlášena samostanost Československa.
Až do tohoto roku byli Češi a Slováci součástí Rakousko-Uherska, kde nebyli spokojeni.
Po první světové válce (1914 – 1918) se Rakousko-Uhersko rozpadlo. Češi se
osamostatnili, přidavá se k nim Slovensko a Podkarpatská Rus a vzniká tak
Československo. Prvním prezidentem je Tomáš Garrigue Masaryk. Jeho oblíbenou
písničkou byla:
Ach synku, synku
http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lidove-pisne/ach-synku-23476
Ach, synku, synku, doma-li jsi?
Tatíček se ptá, oral-li jsi
Oral jsem, oral, ale málo
kolečko se mi polámalo
Když se ti zlámalo, dej ho spravit
nauč se, synečku, hospodařit

•
•
•

•
•
•

V říjnu je podzim, krátí se dny, často prší a začíná i mrznout
Sklízí se ovoce a zelenina, pole i zahrady se chystají na zimu – rýpe se, orájí se pole. Také ostatní
plody v přírodě dozrávají – šípky, kaštany, žaludy, bukvice atd.
Ptáci odlétají do teplých krajin – jako třeba divoké husy, čápy, vlaštovky, jiřičky a
kukačky. Nevadí jim ani tak mráz, jako nedostatek potravy – hmyz se schoval do
škvír pod kůrou, do podzemí. Proto se vydávají na daleké a nebezpečné lety do
teplých krajin jako třeba Afriky. Cesta do Afriky znamená překonat 5000
kilometrů. Jiřičky a vlašťovky jsou schopny uletět až 200 km denně.
Zvířata se chystají na zimu a shraňují zásoby potravy. Některá zvířata upadají do zimního spánku –
třeba hadi a ještěrky, ježci, jezevci, křečci a netopýři. Tráví zimu schoulení v hnízdě ze suchého listí.
Na jaře jim trvá několik hodin, než své tělo rozhýbají.
Listy stromů a keřů začínají opadávat
Chodí se na houby, pouštějí se draci
Foukej, foukej, větříčku,
Shoď mi jednu hruštičku,
Shoď mi jednu nebo dvě,
Budou dobré obě dvě.

Koza bílá hrušky sbírá,
Prasátko je třese,
Koza je ponese
Zítra do Kolína.

Sluníčko zachází za hory.
Pasáci pečou brambory,
Sluníčko zachází za kostel,
Pasáci lezou na postel.

Zvířata si na podzim ukládají zásoby na zimu. Mezi ně patří take hlodavci. Vylušti, kdo mezi ně patří:
M6Š HR1B4Š KŘC2K
Klíč: A-1, E-2, I-3, O-4, U-5, Y-6

Říjen
Říjen barví listí do zlata.
Nevadí, že občas spadne do bláta,
když ho vítr sfoukne ze stromu.
Nevidím v tom žádnou pohromu.
Brouzdám se barevnými závějemi,
přiznám se, že dobře je mi,
když ve větru listí šustí
a občas i déšť se spustí.
Podléhám kouzlu podzimu.
Nemyslím při tom na rýmu,
která zas rychle přikvačí,
až déšť mé šaty promáčí.

Co je to?
Ve vodě se točí,
Nic neomočí.
(Vítr)

Jde to vodou, nešplouchá
to, jde to lesem, nešustí to.
(Slunce)

JAK HLOUPÝ
HONZA PŘIŠEL K
BOHATSTVÍ
jeden sluha a měl tři syny. Protože už
měl pár křížků na zádech, synové mu
pomáhali: ti dva starší honili místo něho
na pastvu ovce s beranem a nejmladší
jim tam nosil každý den oběd. Tomu
nejmladšímu říkali Honza, a jak těm
dvěma, na tom nezáleží. Jednou zase
šel Honza s obědem na pastvisko, nesl
kaši, hrách a chleba. Když došel na most,
začaly žáby kvákat jako o závod:
„Rach, rach, rach!“ Honza se zastaví,
poslouchá, povídá si:
„Hrách? Vy byste měly chuť na hrách?
Že Vy máte, chuděrky, hlad?“
V tom žáby zase jedna přes druhou:
„Rach, rach, rach!“
„To víte, že Vás hlady nenechám,“
povídal Honza. „Bratři se najedí večer
doma, ale co s Vámi?“
Vzal hrnek a sypal hrách do potoka, až
v hrnku nezůstalo ani zrnko.
„Jen si pochutnejte, žabičky,“ povídal
spokojeně a chtěl jít dál. V tom si všiml,
že mezi trámy na mostě jsou škvíry.
Zamyslel se, vzal hrnek s kaší a škvíry a
díry důkladně vymazal.
„Kdyby do nějaké škvíry šlápla naše
ovečka, mohla by si zlámat nohu,“ řekl
si. „Takhle je to lepší.“
Když přišel na pastvu, bratři už na
něho netrpělivě čekali.
„To je doba!“ povídali mu. „Kde ses
tak dlouho toulal? Ne, žádné řeči, dej
nám radši honem oběd.“
„Bratříčci, nezlobte se, všecek hrách
je pryč.“
„Co? Kam jsi ho dal? Snad jsi ho nesnědl sám?“
„Nasypal jsem ho žábám, volaly na
mě, že mají hlad.“
„Máš všech pět pohromadě?“ zlobili
se bratři. „Z Tebe nebude nic jiného než
zase jenom Honza. No, co se dá dělat,
dej nám aspoň tu kaši.“
„Jakou kaši?“ povídal Honza. „Aha, ta
je taky všecka pryč.“
„Cože, Honzo? Že Tys ji taky nasypal
žábám do potoka!“
„Kdepak, s tou jsem vymazal škvíry v
mostě.“
„Škvíry v mostě? Co to vykládáš za
hlouposti?“
„No, aby si ovečky nezlámaly nohy,“
vysvětloval jim Honza.
Bratři stáli, jako by je opařil. Potom na
Honzu křikli:
„Když jsi nám nepřinesl nic k obědu,
hladoví tu nezůstaneme. Můžeš si pást
sám!“
Sebrali se a namířili do lesa. Honza si

sedl na mez, vytáhl z kapsy krajíc chleba
a pomalu ho žvýkal. Ovce se postavily
proti němu a mlely hubou taky. Honza
se dívá a povídá:
„Vy se mně budete posmívat, že žvýkám? Tady máte!“ Chytl kámen, prásk a
jedna ovce se svalila, bylo po ní. Ale ty
ostatní stály a mlely hubou dál. Honza
nemeškal, a jak byl v ráži, chytl kámen,
ještě a ještě a už tam ležely čtyři ovce
vzhůru nohama.
V tom se vracejí bratři z lesa, koukají
na tu pohromu a křičí:
„Propána, Honzo, cos to vyvedl?“
„Neměly se mně posmívat, patří jim
to.“
Báli se, co tomu poví táta, a radili se,
jak si pomoct.
„Nejlepší uděláme,“ povídali si, „když
ty ovce zaneseme potajmu domů a ráno
to svedeme na vlka, že vběhl do ohrady
a zadávil je.“
Každý si vzal na záda jednu ovci a
Honzovi naložili dvě. No, když potom
seděli u večeře a jedli škubánky, Honza
si bral na lžíci po jedné, ale starší bratři
vždycky po dvou. Honza se na to chvíli
díval, mrzelo ho, že ho bratři šidí, a
okřikl je:
„Neberte si po dvou, však jste nesli každý jenom jednu ovci!“ Táta to zaslechl
a hned se vyptával:
„Jaké ovce? Co to, Honzo, vykládáš?
Půjdu si je spočítat a běda, jestli nějaká
chybí!“
Ti tři na něho nečekali! Horempádem
se hnali z chalupy ven a milý Honza za
nimi. Ty dva starší napadlo, že by měli
za sebou zavřít dveře, aby táta nemohl
ven, a volali:
„Honzo, nezapomeň na dveře!“

Jaké dveře? pomyslel si Honza. Ale
aby bratrům vyhověl, vysadil dveře z
veřejí, popadl je a běžel s nimi za bratry
do lesa. Když se setmělo, radili se, kam
půjdou spát. Dole se báli zůstat, měli
strach z divoké zvěře. Tak vylezli na
strom a Honza i s dveřmi za nimi. Jen
se tam ulebedili, přihnalo se zrovna na
to místo dvanáct loupežníků, rozdělali
oheň a posadili se dokola. Potom přitáhli
veliký pytel a vysypali z něho na zem
..... samé zlaťáky! Bratři na stromě měli
oči navrch hlavy! Ale báli se pohnout,
aby na ně loupežníci nepřišli. Jenže ti
měli jiné starosti, počítali a dělili si mezi
sebou zlaťáky. Tu najednou Honza šeptá:
„Bratři, je zle! Já už je neunesu!“
„Co neuneseš?“
„Ty dveře!“

„Jaké dveře?“ divili se bratři. Podívali se
a teprve si všimli, že Honza drží v rukou
dveře od jejich chalupy. „Já je pustím!“
šeptal Honza. „Jen se opovaž!“

V tom bác ..... dveře se nesly dolů a
Honza se poroučel za nimi. Rovnou mezi
loupežníky! Mezi ty jako by hrom z nebe
udeřil, nechali všeho a rozutekli se na
všecky strany, ani nevěděli, kam je nohy
nesou.

Jak se rozbřesklo, bratři slezli ze stromu
dolů, nahrnuli peníze do pytle, Honza si
naložil dveře na záda a namířili si domů.
Táta se na ně už z daleka strojil. Ale
když viděl, že nesou tolik peněz, to se
ví, všecko jim odpustil. Hned si všeho
nakoupili, vystrojili si pěknou hostinu a
měli se dobře.
Kdybychom se my tak měli!

V rámci cyklu
“Už by to zase chtělo nějakou akci“
pro Vás chystáme

Sametovou Tancovačku

11/2016

Tak se těšte,
bude to opět legendární.

Sledujte facebook nebo naší webovku a již brzy se dozvíte víc.
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TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY
Kupovat vánoční dárky pro nejbližší
rodinu není tak těžké, většinou víme, co
jim udělá radost a co potřebují. Ale jaký
vhodný dárek koupit tetičkám, strejdům,
kamarádům, kolegům či nastávajícím
zeťům a snachám?

Adresa: 1093 Great Nothern Hwy,
Baskerville. Otevírací doba: denně
10:00–17:00. www.twinhillwines.com

Vydejte se za vánočními nákupy do
Swan Valley. West Swan Road a Great
Northern Highway jsou plné vináren,
kaváren a dárkových prodejen, které
nabízejí zboží, vhodné jako dárky pro
každého. Většinou mají připravené taky
dárkové košíky nebo balíčky v sezónním
provedení, takže je i o vánoční zabalení
postaráno. Stačí si jen vybrat. Rezervujte
si celý den, protože kromě nákupů se ve
Swan Valley budete moct taky nasnídat,
naobědvat a navečeřet, ochutnat víno,
pivo, kávu, sýry, med, oříšky i nugát. Tak
přejeme hezký den a zde jsou kontakty
na prodejny našich sponzorů letošní tomboly na Vepřových hodech.

Pro milovníky oříšku je zde prodejna
s nabídkou ochucených mandlí, pistácií, kešu a macadamia oříšků. Balení
různých velikostí nepřímo určuje velikost dárku, ovšem můžete kombinovat
a několik balíčků umístit do líbivých
tašek nebo krabiček.

YAHAVA KOFFEEWORKS
Den můžete začít zde a ke snídani si dopřát druh kávy dle vlastního výběru. Nic
se neděje, pokud kávu nepijete. Některý
z ochucených čajů vás jistě plně uspokojí. Poté už můžete procházet prodejnou a
vybírat nejen z různých druhů kávy, čajů
a čokolády, ale i dárkových předmětů vesměs nějak spojených s konzumací těchto
výtečných nápojů.

MORISH NUTS

LAVENDER BISTRO & BOUTIQUE
Kromě kosmetiky s vůni levandule si
zde můžete dát lehký oběd. Majitel je
Francouz a jeho jídla jsou opravdu francouzské delikatesy.

Adresa: 640 Great Nothern Hwy, Herne
Hill. Otevírací doba: denně 9:30 – 17:00.
www.morish.com.au
Swan Valley toho nabízí samozřejmě víc.
Na své první zastávce požádejte personál
o Swan Valley Food&Wine Trail Map,
ve které najdete nejen mapu a lokalizaci
všech podniků, ale i stručný popis těch
nejznámějších a nejpopulárnějších z nich.

THE HONEY CAKE
Adresa: Lot 6, Cranleigh St, West Swan
(hned za Cholocate Factory). Otevírací
doba: denně od 9:00 do 17:00. www.
lavenderbistro.com.au

A nezapomínejte na svůj vánoční stůl! Na
něm určitě nesmí chybět tradiční medovník, který nabízí zde v Perth náš mladý
český podnikatelský pár Simona a Jirka.

THE TWIN HILLS
Adresa: 4752 West Swan Rd, West
Swan. Otevírací doba: denně 9:00 –
17:00, ochutnávky kávy od 9:00 do
16:30. www.yahava.com

MAGO COFFEE
Nabízí kávová zrna, celá i mletá,
ochucená esencemi tradičním italským
způsobem. Kromě nich si zde můžete
zakoupit i kávovary, čaje, oleje, chutney, ochucené omáčky a jiné chuťovky
k vašemu vánočnímu menu.
Adresa: Lot 6, Cranleigh St, West Swan
(hned za budovou Cholocate Factory).
Prodejna se bude v prosinci stěhovat
do Midlandu: 71 Great N Hwy, na rohu
s Charles Street. Otevírací doba: denně
9:30 - 16:00. www.mago.co.au
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Rodinná vinárna, ve které máte pocit,
že jste uprostřed vinařského kraje. Před
koupí vám ochutnat víno spolu s domácím sýrem nabídne vdova po chorvatském vinaři, jehož podnik převzali teď
synové. Kromě červeného a bílého vína
prodávají výborné portské v 2l lahvích, a
to i online.
Jejich prodejnu ovšem nenajdete ve
Swan Valley. Musíte do Fremantlu na
tržiště (Fremantle Markets) nebo do
nově otevřené prodejny na rohu St.
Georges Terrace & Barrack Street, Perth
CBD Otevírací doba: Po-Pá 10:0017:30, So 10:00- 16:00.
www.thehoneycake.com.au
Gábina
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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

Hair Salon
@ Martina’s
By the coast or in the
comfort of your own home

Call for appointment: 0422 606 834

ČESKÝ MEDOVNÍK
www.thehoneycake.com

Affordable Personal Training
One on One
Small Groups
Indoor – Outdoor
Weight & Circuit training
Nutritional advice
Weight loss

ANDREA LACK
0403 007 489
andrea.lack71@gmail.com
16

Strength & conditioning
Motivation & Accountability
Workout that fits your schedule

WANT TO MAKE A DIFFERENCE
IN YOUR COMMUNITY?
WHY NOT VOLUNTEER!

The Visiting Angels Program is seeking
volunteers for our Czech and Slovakian clients.
Build friendship and make a difference in a life of
person who might be feeling lonely and isolated.
If you have a little spare time, would like to make
a new friend and change someone’s life for the
better, contact Henrietta on 9275 4411 or send
an email to cvs.umbrella@westnet.com.au

Z KLOKANOVY KAPSY
ZASMĚJTE SE S KLOKANEM

JAZYKOVÝ KOUTEK

Maďar v Praze vystoupí z auta a ptá
se kolemjdoucího: „Hol van a kijárat
az autópálya Brno?“

Víte, co znamená…?

•

Idiom „péct s někým“?

•

Když se o někom řekne, že jedná bez servítků
servítek? Z čeho je to odvozeno?

•

Má-li někdo něco tak zvaně „na praku“?

•

A co když si někdo „sype popel na hlavu“?

•

Co udělá člověk, který „sbalí kramle“?

•

Co budete dělat, když „pojedete durch“?

•

Když bude nějaká věc „na štorc“, jaká bude?

•

Kam půjdete bručet nebo kukat?

•

Co si uděláte, když si „uděláte fasádu“?

•

Co znamená slovo „medle“? Kdy byste ho použili?

•

A co když o něčem prohlásíte, že to „není vaše parketa“?

Ten se otočí na kámoše a říká:
„Odbočka na dálnici kam???“

Hygienici hlásí, že voda v Brně už
je nezávadná, zatímco Starobrno se
stále pít nedá.

„Tatínku, a co je dál, Brno, nebo
Měsíc?“

„Synku, jdi se podívat k oknu! Vidíš
Měsíc?“
„Ano.“

„A Brno?“

Brno je jediný vtip,
ve kterém se dá bydlet.
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SLUŽBY PRO ČESKOU A SLOVENSKOU KOMUNITU
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
sa konajú pravidelne každú štvrtú nedeľu v mesiaci
v St John‘s Lutheran Church na 16 Aberdeen Street
Northbridge o 4 hod popoludní.

Po bohoslužbách máme vždy posodenie v hale pri káve.
Všetci ste srdečne vítaní.

O bližšie informácie a s akýmikoľvek žiadosťami
o pastorálne služby, sobáše, pohreby, návštevy v
domácnosti, večeru Pánovu a podobne sa obráťte na
Rev Milo Velebír na telefóne 0413 650 429 alebo email:
milo.velebir@gmail.com

SV. OMŠA

Srdečne pozývam na katolícku
Sv. Omsu a posedenie po sv. Omsi
v hale pri kostole.

11. September 11.am
16. Oktober 11am

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,
12 Erica St, 6111 Kelmscott WA, Mobile: 0401511302
calidusps@gmail.com
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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@amnet.net.au

Česká škola Perth
Kdy: školní soboty 9:30–12:00
Kde: Wembley Downs Primary School
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
českou kulturou i tradicemi.
Další informace: Jitka Smith 0406 026 840
Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com
https://www.facebook.com/CzechSchoolPerth

Kurzy českého jazyka pro dospělé
Čtvrté čtvrtletí češtiny pro dospělé v roce 2016 začne
v úterý 1. listopadu večer. Zájemci mohou navštěvovat
hodiny ve třech úrovních: začátečníci, mírně pokročilí
a pokročilí.
Výuka se koná v budově The Rise, Community Office č. 8
(1. patro – společné prostory s ruskou knihovnou),
28 Eighth Avenue, Maylands.
Pokud vám termín nevyhovuje, kontaktujte prosím Báru
(ČJ, AJ) na czech.perth@yahoo.com.au.
Kurzy českého jazyka najdete také na FACEBOOKu!
https://www.facebook.com/groups/719100258137215/

Rainbow– komunitní péče pro starší generaci
Služby: Osobní péče – Úklid – Nákupy – Sociální
podpora

Šíříme informace o naší péči pro starší mezi malými
východoevropskými 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

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,
BSB 016 286, číslo účtu: 438009261, Banka ANZ.
V poznámce příjemci uveďte své jméno, abychom byli schopni
platbu identifikovat!

•

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 $22 a je nutné nás informovat na adrese
asociace (6/321 Harborne Street, Glendalough WA 6016) nebo emailu
(CzechSlovakWA@hotmail.com) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2016
Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

$ 40,00
$ 25,00
$ 25,00

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

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 WA 6023
Telephone: (08) 9246 7102
E-mail: perth@honorary.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/sydney
ÚŘEDNÍ HODINY:
pouze ve středu 15:00 - 19:00
Osobní návštěvu je nutno předem
dohodnout.
Konzulát ČR
Generální konzulka:
Ing. Hana Flanderová
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 /czech.consulate.sydney/

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
$ 30,00
$ 20,00
$ 20,00

ABYCHOM BYLI SCHOPNI VAŠI PLATBU IDENTIFIKOVAT,
UVEĎTE V POZNÁMCE PŘÍJEMCI VAŠE JMÉNO!
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2016
20 – 23. 10. 2016
11. – 13. 11. 2016
November 2016

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ

Filmový Festival
Kempování
Tancovačka

ČESKÁ A SLOVENSKÁ

K N I H OV N A

K dispozici jsou české a slovenské časopisy, knihy, stolní hry.
Otevřeno každý první čtvrtek v měsíci od 14:00 do 18:00.

The Rise 28 Eighth Ave, Maylands 1. patro Community Office c 8
2 minuty pěšky od vlakové zastávky Maylands
Těší se na vás knihovnice Vlasta Thomas

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
ÚRADNÉ HODINY:
Každý piatok 9.00–12.00
Pred návštevou je dôležité dohodnúť
si stretnutie telefonicky.
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

Redakční informace: uzávěrka každého čísla je k 26. dni v předchozím měsíci.
Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.
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If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, 6/321 Harborne St. Glendalough WA 6016

V jednom malém městě povolal právník k soudu jako svědka jednu starou paní. Po poučení se

LAWYERS
IMMIGRATION SPECIALISTS
Specialists in Immigration Law and Visas
Complex Cases - Appeals - Visa Refusals
Visa Cancellations - Skills Assessments

www.martinudall.com

