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CZECH AND SLOVAK FILM FESTIVAL 2018
The Czech and Slovak Association of WA is proud to announce that the long-awaited Czech and Slovak Film 
Festival of WA is finally coming to Perth at the end of November. So, do not miss the 4th celebration of the 
Czech and Slovak cinematography which takes place in Luna Leederville and at The Backlot Perth. 
The motto of our festival is “Full of stories” and the special year 2018 is fulfilling it more than sufficiently. The year 2018 comme-
morates many momentous anniversaries of Czech and Slovak history. First of all, we celebrate the 100 years’ anniversary of the 
foundation of Czechoslovakia and more than 100 years of the Czech and Slovak brotherhood, which lasts even though it has been 
exactly a quarter-century since Czechoslovakia split up.  

Well, unfortunately, not every anniversary is pleasant. However, those historic events can help understand our national experien-
ce, culture, self-esteem, and politics of silent resistance. One of the most notable milestones is the 80th anniversary of the Munich 
conference of September 29, 1938, where The Munich Agreement was signed. The document, known in Czechoslovakia as Munich 
Betrayal, permitted Nazi Germany’s annexation of the Sudetenland.  Then, we should not forget to mention the year 1948 and 
an event known as Victorious February. During this time, the Communist Party of Czechoslovakia, with Soviet backing, assumed 
undisputed control over the government of Czechoslovakia, marking the onset of four decades of communist rule in the country. The 
atmosphere of this era, hopes and everyday life of normal people are well presented in the film Larks on a String, filmed in 1969. This 
film was banned by the regime for its authenticity and honesty for twenty years, until its collapse. 

 The next significant year is 1968. In February 1968, after years of Communist oppression, the joyful and optimistic Prague Spring, a 
period of political liberation, arrived and signalized a new beginning. However, it was soon followed by an unprecedented reaction of 
the complete take over by the Soviet Union in August that year, known as The Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia. Dark times were 
again restored in Czechoslovakia. The film Jan Palach, presents the mood changes in Czechoslovak society during that turbulent epoch, 
bringing its emptiness and hopelessness in all its stark reality. Jan Palach, a flesh and blood human being, is unable to just accept the 
new social arrangement and is ready to pay the ultimate price. This thought-provoking film will have the Australian premiere on the 
Closing Night.

Then in 1988, the social tension of the whole Eastern Bloc was rising. The inevitable happened in November ‘89 with the Velvet 
Revolution, when the Communist regime collapsed and democratic rights and principles were re-established. 

On a lighter note, comes the light and ironic comedy Bear with us, which brings together a fragmented family and puts it in a 
Czech typical environment – at the weekend cottage in the woods. The thriller Intimate Enemy is also situated in the woods, but 
this time in Slovakia, in the Tatra Mountains. Intimate Enemy is a drama about a contemporary dream – a bespoke intelligent house 
working exactly as you wish – unless something goes terribly wrong and the house takes control over its owners and the dream 
becomes a nightmare.

Similarly, like last year, we are bringing a film for our youngest audience – The Oddsockeaters. This is an animated film about 
creatures who live with us and who are the reason why we always struggle to find our missing second sock. An adventurous drama, 
based on Pavel Šrut’s successful book, will take us to unknown places in Prague. 

And lastly, we would like to invite you to the Opening Night of the festival. The film, The Hastrman, is an appealing and handso-
me drama based on Miloš Urban’s award-winning novel. The romantic, almost fairy-tale like story, takes us to a Bohemian village 
of the 19th century, where we find our hero – a water spirit – The Hastrman dealing with an agonizing dilemma: whether to remain 
a wild creature or cross the boundary and become human. So, bring your friends and help us celebrate Czech and Slovak cinemato-
graphy. Drinks and food are on us!

To make the screening more interesting, every feature film will be preceded by a short film made by ECU film students or an anima-
ted bedtime story. 

And finally, every festival visitor has a chance to win one of our fabulous prizes from our awesome sponsors. The main prize is two 
nights for two in OK Divers & Spa in Bali. The more films you see, the higher the chance to be drawn! All the movies are screened 
with English subtitles and only once, so do not miss your chance and book your tickets!

Martina Tlamsová 
Director of CSFF WA
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Reakce na akce

STOLETÝ PLES – A PŘIŠEL I KOUZELNÍK!
V sobotu 20. října jsme oslavili sté výročí založení Československa Stoletým plesem. Vyzdobený sál polského 
klubu Generála Sikorskiho se zaplnil plesovou garderobou, vůní parfémů a výbornou náladou. Protančili jsme 
se s českou a slovenskou hudbou celým stoletím, čekalo na nás několik překvapení a tanečních vystoupení. A 
dokonce přišel i kouzelník!
„Jak chceme oslavit takové velké výročí?“ Tuto otázku jsme si 
položili už začátkem roku. Nás, co už jsme v klubu nějaký ten pá-
tek, napadlo, že ples by mohl být dostatečným zadostiučiněním. A 
navíc, je to přesně deset let, co jsme pořádali poslední! STOLETÝ 
PLES VE STYLU – nápad báječný, ale jak jen to udělat, když nemá-
me svoji kapelu, ani zpěváky a ani tanečníky? Ale s čím by si Čech 
či Slovák neporadil, improvizace je nám vlastní… 

Gábina se ujímá organizace plesu s energií jí vlastní, tvoří a před-
kládá tabulky, itineráře, úkolníky a my ostatní pomalu začínáme 
třídit myšlenky a nápady a plnit své úkoly. Reprezentativní místo 
je vybráno v polském klubu Generála Sikorskiho, který se může 
pochlubit velkým sálem, profi zvukovou technikou, osvětlením a 
hlavně milým vedením a skvělou kuchyní. Posledních pár týdnů 
před velkým dnem nabývají přípravy rychlého spádu. Nic není 
ponecháno náhodě! DJ Aleš týdny brouzdá hudebními servery a 
míchá to nejlepší z české a slovenské hudby za poslední století. 
Sice k občasné nelibosti doma, ale výběr nelze podcenit, na něm 
přece závisí nálada na tanečním parketu! Oslovujeme podnikatele, 
podniky a všechny ostatní mezi tím a pomalu se nám kupí ceny 
do tomboly. Výzdobu volíme střídmou, nicméně s velkým „WOW“ 
efektem. I program bude bohatý, století republiky je přece dost 
pádným důvodem pořádné oslavy. A pak je tu pořád nějaké pře-
kvapení, které nám Gábina slibuje, ale nikdo z nás netuší, co má 
vlastně v rukávu…

S potěšením i napětím sledujeme, jak postupně mizí volná místa 
v předprodeji. Páteční večer před velkým dnem chystáme sál, 
a na vlastní ples už můžeme dorazit v plné parádě. Po několika 
hodinách práce se prázdný sál promění v elegantní trikolóru. 
Prostornému pódiu vévodí mnohametrová československá vlajka 
(se svou vlastní zajímavou historií!). Zlaté číslice tvořící STOvku 
a hrozny balónků v barvě trikolóry dolaďují slavnostní nádech. 
Stoly pokrývají bílé nažehlené ubrusy a téma balónkové trikolóry 
sjednocuje výzdobu. U vchodu do sálu jsou připravené řady naleš-
těných sklenek, které následný den naplní šampaňské s jahodou. 
Spokojeně odcházíme na zasloužený spánek.

A je tu den D! Stoletý ples - báječný důvod ze sebe vykouzlit 
opravdové dámy. A ani pánové jistě přípravy nepodceňují. V 
předsálí vítá přicházející hosty historický lidový kroj a výstava 
české státnosti, laskavě zapůjčená českým konzulátem v Sydney. 
V sále pak uvítací sklenka bublinek naladí do sváteční atmosféry. 
Sál se postupně zaplňuje, dámy v plesovém a pánové v oblecích se 
radostně vítají u stolů, a s přáteli, které dlouho neviděli, okukují 
bohatou tombolu i bar. Obě národní hymny oficiálně zahajují ples, 
mnohým se nám přitom lesknou oči. Úvodní slova s trochou histo-
rie zazní v češtině, slovenštině i angličtině, aby rozuměl úplně kaž-
dý. A to už zaznívají první tóny polonézy, kterou přece musí začít 
každý správný ples! Vzhledem k tomu, že od maturitních plesů 
už nám některým uplynula desetiletí a ti mladší se zase tanečním 
vyhýbali, pozvali jsme polskou taneční skupinu Kukuleczka, aby 
nám ji zatančila. A oni nám ji dokonce zatančili v historických 
kostýmech! Po polonéze nastupuje DJ Aleš s hudbou dvacátých a 
třicátých let. Pobrukujeme si s hudbou Osvobozeného divadla i s 
Oldřichem Novým, zatím co je nám servírovaná večeře. Ti odváž-
nější, což jsou vlastně přítomné děti, zkouší své taneční kreace na 
parketu. První várka lidovek už parket zaplňuje úplně. 

Po první přestávce nás čeká PŘEKVAPENÍ, co nikdo, až na Gábinu, 
netuší, co je! Na pódiu se objevuje sympatický chlapík, který se 

nám představuje jako Pierre, francouzský Kanaďan žijící v Perthu. 
Získá si nás hned prvními větami, kdy s velkým respektem mluví 
o tom, proč jsme se tu dnes setkali. A pak za zvuků Smetanovy 
Vltavy kouzlí jednu lahvinku vína za druhou – mnozí zvažují, jak 
ho pozvat na svůj další večírek. Během svého vystoupení vyjadřuje 
obdiv k dvěma národům, které se osamostatnily, a přesto zůstaly v 
přátelském vztahu. Vtipný, velmi zručný a neuvěřitelně profesio-
nální kouzelník Pierre vyvolává smích, obdiv i zasloužený potlesk. 
Gábino, to překvapení se Ti opravdu povedlo! 

Dear Mr. Ulric,

 I was at the Czech and Slovak Ball last night and I thoroughly 
enjoyed your modestly presented and tear-jerkingly researched 
presentation. You treated everyone with utmost respect and unlike 
other event performers you didn’t get cheap laughs by humiliating 
members of the audience.

 In just a small space and with few props you managed to create 
a show I will always remember. Your beautifully compassionate 
and empathetic remarks on the relationship between the Czech 
and Slovak peoples I would dare to suggest very few persons from 
those two countries could have bettered.

 I would like to thank you for choosing me to be a part of 
your show by trusting me with the magic wand which was very 
special as I could have used the wand to do all sorts of magic 
tricks myself.

 You have a thoroughly engaging, modest personality and you are 
the kind of person who will go far in the real world (not this one) 
where it really matters.

 I wish you all the best and you made this special night even more 
special - a truly once in a lifetime event if ever there was one.

  Michael Lanigan

A už je tu další vystoupení - tanečníci ze Swing Academy! Netrvá 
dlouho a s již tak výbornou náladou v sále začínáme podupávat do 
rozverných swingových tónů. Obdivujeme krokové kreace taneční-
ků i lehkost, s jakou si nadhazují partnerky. Dokonce někdo z nás 
může pak v tombole vyhrát pár swingových lekcí! Pod taktovkou 
Aleše na swing už navazuje sada československých písní ze 70., 
80. a 90. let. Parket je plný, nálada výborná. Tančí se i fotí jak na 
pódiu před stovkou a vlajkou, tak i v našem foto koutku zdobe-
ným tapetou vyrobenou ke stoletému plesu. A nejen to, foto chtiví 
hojně využívají připravených „bublin“ s českými i slovenskými 
průpovídkami, jako „Jsem hrdý Čech!“, „Mám slovenské korene!“ 
či „Kde domov můj?“ 

Lístky do tomboly rychle mizí, vylosovaní šťastlivci si spokojeně 
odnáší své ceny. Lidovky střídají pop a obráceně, zpívá se česky, 
slovensky a hlavně s nadšením a radostí, až do pozdních hodin. 
Bohužel, je opravdu čas Stoletý ples ukončit. 

Snad každý, kdo přišel, se výborně bavil. Podle ohlasů tomu tak 
bylo. Děkujeme všem, co jste přišli a s námi oslavili sto let od zalo-
žení republiky. Děkujeme polskému klubu za výbornou spolupráci. 
Děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly i výborné šampaň-
ské, děkujeme všem, co nám pomohli ples připravit a během večera 
se podíleli na jeho skvělé atmosféře. Obzvláště pak Alešovi za orga-
nizaci hudby a Brankovi za profesionální fotografování – foto kou-
tek byl opravdovým hitem a mnozí budou mít krásné vzpomínky. 
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A za nás, výbor České a slovenské aso-
ciace v Západní Austrálii, nám blaho-
přeji k úspěšnému večeru a důstojnému 
oslavení stoletého výročí. „Cheers to 
Hundred Years!“ a těšíme se na viděnou 
na našich dalších akcích.

Jitka Smith

„Většinou se moc nenechávám unést pocity, 
ale když si vzpomenu na ples, tak se mi vy-
baví pocit národní hrdosti. Nejen, že stoleté 
výročí je úžasný milník a opravdový důvod 
pro pořádnou oslavu, ale velice sváteční byl 
i fakt, že nikdo ze zúčastněných nepodcenil 
přípravu. Pánové byli elegantní, dámy byly 
nádherné a bohatý a rozmanitý program 
se střídal s českou a slovenskou hudbou v 
průběhu celého večera. Byl to opravdový 
zážitek stoletého výročí naprosto hodný!“ 

(Iva Z.)

„Ďakujeme velmi pekne vsetkym členom 
nášho výboru a Poľskému klubu za perfekt-
ne pripravený bál.“ 

(Luba V.)

„Též děkujeme, krásná výzdoba, bohatý pro-
gram i tombola, dobré jídlo, super večer!“ 

(Milan a Jana K.)

„Nemohli jsme v našem novém domově 
lépe oslavit 100 let od založení naší krásné 
rodné země. Bravo všem členům výboru za 
fantastickou práci.“ 

(Vlasta T.)

„Congratulations on your splendid 
Anniversary Celebrations!

It was indeed fantastic and unforgettable 
night with all things coming together really 
well.

We loved everything about it. The prepara-
tions, decorations, information about your 
anniversary, setup, speeches, artistic con-
tent, entertainment, music and most of all 
the atmosphere you’ve created, the friendli-
ness, openness, love of fun and the culture 
of appreciation of the most important things 
in life, peace, tolerance, and understanding 

of history. Your positive attitude is just 
beautiful. You  are a role model for many 
other communities.

We wish you all many more years of pea-
ceful coexistence, another “sto let!”, and 
many more successes like this Ball in the 
years to come.

Thank you for choosing our Club for your 
Celebrations, it was a privilege.“

 (On behalf of the members of the Polish Club 
Sikorski,  

Vlodek Bilski, President)

DĚKUJEME ZA DARY DO PLESOVÉ TOMBOLY FIRMÁM:
Zausin Photography, Heathridge | Yahava Koffee, Café & shop, Swan Valley | The Twin Hills Wines, Winery, Swan Valley 

| Tattarang Springs, Destillery, the Darling Rangers | Swing Dance Academy, Dancing school, Fremantle | Paul Dowe 
Galleries, Swan Valley | Over Board Café, Hillarys | The Oakover Grounds, Restaurant & Winery, Swan Valley | Morish Nuts, 
Handcrafted Australian Confectionary, Swan Valley | Monk restaurant, Freemantle | Lochman Transparencies, Digital Stock 
Photo Library | Last Drop, Pub & Brewery, Cunning Vale &Bedfordale | Lamont`s, Winery, Swan Valley | Just Jump, Indoor 
Parkour Gym, Wanneroo | Jirina`s Beauty Clinic, KLAPP Beauty Specialist | COME-IN, Study in Australia agency, Stoneville 

| Chimney Treat, Chimney cake (trdelnik), markets | The Cheese Barrel, Winery & cheese shop, Swan Valley 
| Artinau, Carnivorous plants, Chidlow & Czech & Slovak Association of Western Australia

Ručně zdobená perníková srdíčka, která jsme přidali k některým cenám tomboly, pekla Jana Kučerová které tímto 
mockrát děkujeme za prezentaci lidového umění v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku.  

Děkujeme firmě Artinau za sponzorování  uměleckých představení na našem Stoletém plese. 
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ČEŠI A SLOVÁCI V PERTHU OSLAVILI 100. VÝROČÍ ČESKOSLOVENSKA
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OSLAVY STOLETÍ JINDE
Stejně jako v naší česko-slovenské komunitě se oslavovalo stoleté výročí založení republiky i v mnohých 
dalších komunitách v celé Austrálii. Například od české honorární konzulky v Hobartu jsem se dozvěděla, že 
v Tasmánii výročí oslavili slavnostním zasazením lípy. Strom svobody zasadil český rodák a uznávaný vinař 
Josef Chromý ve svém vinohradu Relbia. 

Zástupci všech krajanských komunit 
a spolků byli také pozváni na slav-
nostní recepce pořádané Generálním 
konzulátem České republiky v Sydney 
a Velvyslanectvím České republiky a 
Slovenska v Canbeře. Byla to pro mne 
čest se obou recepcí zúčastnit a tak 
reprezentovat naši krajanskou komunitu 
a klub v Západní Austrálii. Na recepcích 
jsem se poznala nejen se zástupci krajan-
ských komunit v Sydney a Canbeře, ale 
také třeba z dalekého Darwinu, Cairns 
či Brisbane. Velmi příjemné bylo také 
setkání s výše zmíněnou českou honorár-
ní konzulkou v Hobartu.

SYDNEY
Slavnostní recepce v Sydney se konala 
v prostorách Parlamentu Nového Jižního 
Walesu. Po nezbytné bezpečnostní 
kontrole nás přivítaly honosné interiéry 
parlamentu. Samotná recepce se pak ko-
nala v jednom ze sálu  - Strangers Dining 
Room, do kterého jsme vstoupili přes 
výstavu o české státnosti. Zde nás přivítali 
zástupci konzulátu a obsluha nabízející 
víno z vinařství výše zmíněného vinaře 
Josefa Chromého či plzeňské pivo. 

Slavnostní část večera zahájila zpěvem 
české a australské hymny australská oper-
ní pěvkyně Daniela Leska. Generální kon-
zulka Hana Flanderová ve svém projevu 

připomněla jak historické události vedoucí 
ke vzniku republiky, tak i „osmičková 
výročí“. Pozornost věnovala ale i součas-
ným a budoucím vztahům mezi oběma 
zeměmi, jako například rostoucí obchodní 
výměně či nově uzavřeném pilotním pro-
gramu Work and Holiday Visa. Následoval 
projev zástupce australské vlády Garetha 
Warda, který podtrhnul důležitost kra-
janských spolků a komunit a vzájemného 
rozvoje přátelských vztahů. Slavnostní 
část nádherně zakončila operní pěvkyně 
Daniela zpěvem árie z Dvořákovy Rusalky 
„Měsíčku na nebi hlubokém“. Zasloužené 
ovace přítomných hostů ocenily nejen 
překrásný zpěv, ale i dokonalou češtinu, 
kterou jinak neovládá.

CANBERRA
Slavnostní recepci k výročí uspořádalo v 
Canbeře společně Velvyslanectví České 
republiky a Velvyslanectví Slovenska. V 
krásném sále budovy Starého parlamentu 
jsme se sešli společně se zástupci z řad 
diplomatických a politických, se zá-
stupci českých a australských institucí a 
samozřejmě s krajany z mnohých koutů 
Austrálie.

Recepci zahájil zpěvem české, slovenské 
a australské hymny dětský pěvecký sbor 
ze Základní umělecké školy Louny, který 
doprovázely také děti ze základní školy 
v Canbeře. Slovenský velvyslanec Igor 
Bartho ve svém proslovu zmínil historické 
události spojené se vznikem republiky a 
také důležité mezníky ve stoleté historii. 
Na něj navázal svým proslovem vedoucí 
zastupitelského úřadu ČR Ondřej Boháč. 
Společným přípitkem nás všech přítom-
ných jsme pak oslavili století. 

Krátce jsme využili pěvecký sbor z Loun, 
který nám zazpíval pár lidovek k radosti 
některých vzácných hostů – vinaře pana 
Josefa Chromého z Tasmánie a honorár-
ního konzula v Melbourne pana Milana 
Kantora. 

Slavnostní atmosféru doplnila i jazzo-
vá hudba v podání Emila Viklického a 
Miroslava Bukovského a v neposlední 
řadě i pražská šunka, české pivo a slo-
venské víno. Jitka Smith

Foto: Roman Liebich



KLOKÁNEK
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KDE DOMOV MŮJ?  
– ČESKÁ HYMNA

Kde domov můj,
kde domov můj?

Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,

země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

————————–

Kde domov můj,
kde domov můj?

V kraji znáš-li Bohu milém,
duše útlé v těle čilém,

mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar?

To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!

     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

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
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V tomto roku 2018 oslavujeme 100. 
výročie od vzniku Československej 
republiky, kedy sa náš národ stal 
slobodným, vďaka odhodlaniu a 
snahe významných osobností M. R. 
Štefánika a T. G. Masaryka, ktorí 
vybojovali pre svoj národ slobodu a 
demokraciu a navždy zmenili posta-
venie a kultúru národa.

NAD TATROU SA BLÝSKA 
 – SLOVENSKÁ HYMNA

Nad Tatrou sa blýska
hromy divo bijú,

nad Tatrou sa blýska
hromy divo bijú,

Zastavme ich, bratia,
veď sa ony stratia,

Slováci ožijú.

To Slovensko naše 
posiaľ tvrdo spalo,
ale blesky hromu

vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.

Ešte jedle rastú
na krivánskej strane
Kto jak Slovák cíti,
nech sa šable chytí,
a medzi nás stane.

Už Slovensko vstáva,
putá si strháva
Hej rodina milá

hodina odbila,
žije matka Sláva!
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Zkuste si projít bludiště tak, abyste v uvedených letopočtech 
 vždy zvolili tu správnou historickou událost.

Za zapůjčení bludiště děkujem
e firm

ě Cryptom
ania.

w
w

w
.cryptom

ania.cz
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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.
Kontakt: Katka Steffens
0413 925 912

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

Kamila Turkova
Naturopath

0402 829 758

healthharmonynaturalsolutions@
gmail.com
www.facebook.com/
healthandharmonynaturalsolutions

Naturopathy, Herbal Medicine, Aromatherapy, Massage, Reflexology, 
Energy Healing, Wholefood Cooking Classes

ČESKÝ MEDOVNÍK

www.thehoneycake.com

• Fyzioterapeutka Jana mluví česky specializuje 
se na bolesti hlavy a krku 

• Naomi se specializuje na pilates, „deep tissue 
massage“ a rehabilitaci

• Jack se specializuje na sportovní úrazy
• Alena mluví česky a specializuje se na léčbu 

bolesti zad a posilovacích cvičení a je možné se 
k ní objednat také na masáž. 

Všichni fyzioterapeuti jsou kvalifikovaní  
na dry „needling/acupuncture“

BETTER 
PHYSIOTHERAPY  

CARE
Unit 2/110 Illawarra Cres.

Ballajura WA 6066

call: 9249 2420

ballajura@bpcphysio.com

www.bpcphysio.com.au

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

Indoor – Outdoor 
One on One

Group Training
Bootcamps

Mums and Bubs
Weight Loss

Nutritional Advice
Pre and Post Natal 

Certified

http://www.radiovysilaperth.com/
www.thehoneycake.com
http://www.facebook.com/Testarossafitness
https://www.instagram.com/testarossaandrea/?hl=en
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Vánoční šunka  

  

Uzenářství Paddock to Plate,  
nástupci Šimka Small Goods  

nabízejí svoji tradiční vánoční šunku. 

Cena: 

- s kostí $13.80 /Kg  
- bez kosti $14.50 /Kg 

Objednávky zasílejte paní Elise Berenger na elise@paddocktoplatewa.com.au, nebo můžete 
zavolat přímo do prodejny  08 9309 4639, či na mobil 0439 952 698. 

Adresa prodejny:   

Paddock to Plate WA, 2/6 O'Connor Way, WANGARA, WA 6065 
 

VŠICHNI JSOU VÍTÁNÍ - S DĚTMI I BEZ

PROGRAM: 
10:00   VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ČESKÉ ŠKOLY  
10:45   TEAMOVÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI 
11:30    AKTIVITY PRO RODIČE A DĚTI 

 A ČESKOSLOVENSKÝ PIKNIK 

 12:30  ZAKONČENÍ 

KDY:  V SOBOTU 17.11.   9:30– 12:30 

KDE:  WEMBLEY DOWNS PRIMARY SCHOOL 
  39 Bournemouth Cres 

POKUD VAŠE DÍTĚ NENÍ ZAPSÁNO V ČESKÉ ŠKOLE A CHTĚLO BY SE 
ZÚČASTNIT TEAMOVÝCH SOUTĚŽÍ, DEJTE NÁM PROSÍM PŘEDEM 
VĚDĚT NA EMAIL: czechschoolperth@gmail.com 

POKUD VAŠE DÍTĚ NENÍ ZAPSÁNO V ČESKÉ ŠKOLE A CHTĚLO BY SE 
ZÚČASTNIT TEAMOVÝCH SOUTĚŽÍ, DEJTE NÁM PROSÍM PŘEDEM 

VĚDĚT NA EMAIL:  
czechschoolperth@gmail.com 

KDY:   
V SOBOTU 17.11.    
9:30– 12:30

KDE:   
WEMBLEY DOWNS  
PRIMARY SCHOOL  
39 Bournemouth Cres

PROGRAM:
10:00	 VYSTOUPENÍ	ŽÁKŮ	ČESKÉ	ŠKOLY			

10:45	 TEAMOVÉ	SOUTĚŽE	PRO	DĚTI

11:30	 AKTIVITY	PRO	RODIČE	A	DĚTI 

	 A	ČESKOSLOVENSKÝ	PIKNIK

12:30	 ZAKONČENÍ
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TROCHA HISTORIE O VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
Je tomu sto let, co se zrodil moderní český a slovenský stát. Stalo se tak 28. října 1918, kdy se vyhlášením samo-
statného československého státu naplnily staleté tužby českého a slovenského národa po samostatnosti. 
Za zmínku určitě stojí, že důležitou roli u zrodu samostatného státu 
hrály také krajanské spolky Čechů a Slováků.  

Připomeňme si okolnosti, které ke vzniku našeho státu vedly, a 
první kroky naší republiky. 

Vznik Československa nebyl jednoduchý, snad i proto, že byl dů-
sledkem smutných událostí první světové války. 

Český a slovenský exil v čele s bývalým říšským poslancem 
Tomášem Garriguem Masarykem, francouzským generálem 
Milanem Rastislavem Štefánikem a diplomatem Edvardem 
Benešem, prosazoval během války vznik samostatného státu Čechů 
a Slováků u mocností Dohody. Stát měl být tvořen územním 
spojením bývalých Zemí koruny české a Horních Uher. Tomu také 
napomáhaly krajanské sbírky (převážně v USA) a činnost českoslo-
venských legií. 

Československé legie byly původně vytvořené z Čechů žijících v 
Rusku, kde 28. září 1914 vznikla Česká družina. Jejich vojenské 
úspěchy zvýšily povědomí o nespokojenosti českého a slovenského 
národa v Rakousko-Uhersku.  

Domácí představitelé nezaháleli a v rozpadající se monarchii byla 
generálním sněmem českých poslanců říšské rady a zemských 
sněmů historických českých zemí vyhlášena Tříkrálová deklarace. 
Tato deklarace byla na místní poměry ambiciózní, neboť požado-
vala autonomii pro Čechy a Slováky a jejich spojení v jeden státní 
celek, ale prozatím v rámci Rakousko-Uherska. 

V říjnu bylo T. G. Masarykem zasláno prezidentu Wilsonovi 
Prohlášení nezávislosti československého národa a Wilson ode-
psal Masarykovi, že deklaraci četl, dojala ho a již dává odpověď 
Rakousku, se kterou bude Masaryk spokojen. 

Pak věci nabraly rychlý spád. Válka se chýlila ke konci a mocnář-
ství bylo na kolenou. 

Delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem zahájila dne 
28. října 1918 v Ženevě jednání s představitelem protirakouského 
zahraničního odboje Edvardem Benešem. Tématem jednání bylo 
vytvoření a podoba samostatného československého státu. Mimo 
jiné dospěli i k dohodě, že nový stát bude republikou (byla uvažo-
váno i o monarchii), prezidentem se stane T. G. Masaryk a Kramář 
bude předsedou vlády.  

Večer 28. října vydal Národní výbor první zákon, Zákon o zřízení 
samostatného státu československého. 

Po vyhlášení samostatnosti Československa byl lid nadšen, ve měs-
tech i v obcích se konaly oslavy, slavnostní průvody a bohoslužby. 
Slavil se tak nejen konec války, ale i nabytá samostatnost.  

Clevelandská dohoda bol prvý dokument o spoločnom postu-
pe Čechov a Slovákov v boji za národné oslobodenie. Neskôr 
bola nahradená dohodou Pittsburskou, ktorú 31. mája 1918 v 
americkom Pittsburghu podpísali zástupcovia Slovenskej ligy v 
Amerike, Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov 
s Tomášom G. Masarykom. Text dokumentu sformuloval v rámci 
svojej návštevy USA T. G. Masaryk.  Schvaľovala spojenie Slovákov 
a Čechov v samostatnom štáte, v ktorom malo mať Slovensko vlast-
nú administratívu a snem, zaručovala Slovákom širokú samosprávu 
a slovenčinu ako úradný jazyk na školách, v úradoch a vo verej-
nom živote. 

V novembri bola v Skalici ustanovená dočasná slovenská vláda, 
ktorá úradovala v Skalici u moravských hraníc v zložení Vávro 
Šrobár (predseda), Ivan Dérer, Pavel Blaho a Anton Štefánek. 

Vláda mala právomoc rukovať slovenských vojakov. Na Slovensko 
zároveň vstúpil prvý oddiel česko-slovenského vojska.  November 
bol tiež mesiac prvých stretov v maďarsko-československej vojne 
a 15. novembra vydala maďarská vláda vyhlásenie proti postupu 
českých jednotiek na Slovensko a sama sem vyslala vojenské od-
diely. V decembri sa Maďarsko podvolilo nóte Dohody o stanovení 
demarkačnej čiary na Slovensku a do konca januára 1919 obsadila 
Česko-slovenská armáda zvyšok Slovenska.  4. mája 1919 zahynul 
pri leteckej nehode jeden zo zakladateľov Československa Milan 
Rastislav Štefánik.  8. mája sa v Užhorode uskutočnila porada 
rusínskych národných rád, ktorá potvrdila výsledok plebiscitu o 
pripojení Podkarpatskej Rusi k Česko-Slovensku.  

Jedným z dokumentov na mierovej konferencii v Paríži bola Nóta 
o národnostnom režime v Česko-Slovenskej republike, v ktorej 
Edvard Beneš prisľúbil, že táto novovzniknutá republika „zamýšľa 
vybudovať organizáciu štátu na prijatie národných práv a zásad, 
uplatňovaných v ústave švajčiarskej republiky“. Ďalej bolo v nóte 
uvedené napr. to, že oficiálnym jazykom v Česko-Slovensku bude 
slovenčina a čeština v rovnoprávnom postavení. Česko-Slovensko 
nakoniec zdedilo 21% územia pôvodného Rakúsko-Uhorska a žilo 
na ňom 25% obyvateľov tejto zaniknutej monarchie.  

29. februára 1920 schválilo Národné zhromaždenie ústavu, ktorá 
formálne vyhlásila Česko-Slovensko za demokratickú republiku, na 
čele ktorej stojí prezident. Zákonodarnú moc vykonávalo Národné 
zhromaždenie, skladajúce sa z poslaneckej snemovne a zo senátu.

Pavel Zausin

Zdroje:  
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vznik_Česko-Slovenska  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Clevelandská_dohoda  
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pittsburská_dohoda
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SBĚRATELKA LIDOVÝCH KROJŮ
Pokud jste byly na našem Stoletém plese, určitě jste si povšimli vystaveného lidového kroje v předsálí. Byl 
to piešťanský dívčí kroj a  na výstavku k stému výročí založení Československa nám ho zapůjčila paní Lída 
Waren. 
Lída Waren je rodačkou z Prahy a do 
Austrálie emigrovala přesně pred 50 
lety, v listopadu 1968. Bydlela nejdřív 
v Melbourne, kde potkala svého manžela. 
Ten přijel do Austrálie jako malý kluk po 
druhé světové válce první emigrační lodí 
z Janova. Tenkrát museli přistěhovalci 
zůstat čtyři roky v imigračním táboře a 
pracovat po tu dobu na určeném místě, 
než dostali povolení se v Austráii trvale 
usadit. A tak jeho otec pracoval čtyři roky 
na dole v Mt. Isa.

Paní Lída trávila v dětství hodně času u 
své tety, která byla cvičitelkou v Sokole. 
Jednou, při příležitosti národních slavnos-
tí, ji teta oblékla do lidového kroje, a 
tím začala její láska a obdiv k lidovému 
odívání. Ten dětský kroj má dodnes a 
nezůstalo jen u něj. Jako čtrnáctiletá 
vodila paní sousedce psa na procházky 
a za odměnu od ní pak dostala starý 
kroj. Po přestěhování se do Melbourne 
se Lída Waren seznámila s paní s Ivanou 
Jančářovou, která měla stejnou vášeň pro 
lidové kroje. Společně je pak sháněly, 
opravovaly a přešívaly. 

Když se paní Lídě narodil syn, rozhodla se 
mít křtiny v krojích v presbyteriánském 
kostele, ve kterém se vdávala. Spolu s pří-
buznými a přáteli uspořádala lidové křtiny 
v tradičním oblečení a se zvyky, které ke 
křtinám patří, a to včetně českých koláčků. 
Obřad se faráři líbil natolik, že pak ještě 
několikrát požádal paní Lídu a její známé, 
aby uspořádala podobné představení pro 
místní komunitu. Kromě křtin dělaly paní 
Lída a její přítelkyně i začepení nevěsty. 

To sklidilo velký úspěch, všem se před-
stavení líbilo a ženy nejvíce obdivovaly 
výšivky na krojích.

Postupem času nashromáždila paní Lída 
několik lidových krojů, dnes jich má 
celkem osm. Je mezi nimi i onen dětský 
kroj pro holčičku, a také kroj pro novo-
rozence na křtiny. 

Nejvzácnějším a nejneobyčejnějším kous-
kem, se kterým se kdy setkala, je zástěra 
z jižních Čech, z oblasti Blat. Je ušita z ja-
ponského hedvábného saténu a bohatě vy-
šívaná třpytivými kvítečky a lístečky. Tyto 
ozdůbky jsou vyrobeny z kapřích šupin. 
Ty byly nejdřív umyty, pak vysušeny a pak 
z nich nastříhány různé ozdobné tvary. 

Ukázka z http://www.esbirky.cz

Počátky techniky výšivky rybími šupinami 
spadají do období před 150 lety. Tato ne-
obvyklá technika se z Třeboňska šířila dál 
a postupně se uplatnila na různých součás-
tech lidového kroje - především zástěrách, 
živůtcích a ženských střevíčcích. „Za časů 
bez televize a internetu se lidi v zimě a 
po večerech bavili holt jinak,“ komentuje 
paní Lída toto lidové umělecké dílo.

Ještě v době, kdy žila paní Lída 
v Melbourne, měli spolu s manželem firmu 
na výrobu masných pochutin Continental 
Small Goods. Firmě se dařilo, a tak dodá-
vali svoje výrobky také na různé česko-
-slovenské tradiční slavnosti, které pořádal 
krajanský spolek Sokol. Manželé Warenovi 
stáli u jeho zrodu a finančně podpořili 
stavbu komunitní budovy. Dnes je paní 
Lída již dávno v důchodu, a tak ji z věcí, 
které ji připomínají české tradice, zbyly po 
přestěhování se do Perthu jen ty kroje. 

Když ji kvůli nim kontaktovala Jana 
Kučerová (modelem v kroji na fotce)  
a já, paní Lída nevěděla, že je v Perthu 
česká a slovenská komunita, která naši 
kulturu zde udržuje a příležitostně by 
lidové kroje potřebovala. Paní Lída nám 
ráda jeden ze svých krojů zapůjčila na 
naši malou výstavku ke stému výročí 
založení Československa. A pokud se o 
lidové kroje zajímáte podrobněji, paní 
Lída si s vámi o nich ráda popovídá. 
Kontakt na ní vám v redakci dáme na 
vyžádání.

Gábina

JE MEZI NÁMI
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Český a slovenský film v letech 1948 – 1989 
 

Již čtvrtý ročník Českého a slovenského filmového festivalu připadá letos na 100. výročí založení Československa. Ráda bych vás 
naladila na letošní přehlídku českých a slovenských filmů krátkým kvizem na československou filmovou tvorbu v letech 1948 - 1989. 

Gábina 

 
1/ V roce 1946 si Jiří Trnka z Cannes 
přivezl hlavní cenu za film Zvířátka a 
Petrovští a začala se psát historie 
slavné zlaté éry československého 
animovaného filmu. Seřaďte od 
nejstaršího naše nejpopulárnější:  
 
a) Jak pejsek s kočičkou myli podlahu  
b) Ferda mravenec (loutkový film)  
c) Pat & Mat ... A je to!  
d) Krteček  
 
2/ Generace Čechů a Slováků se rádi 
dívají o Vánocích na klasické filmové 
pohádky. Opět, seřaďte následující 
pohádky podle roku jejich natočení. 

a) Pyšná princezna  
b) Byl jednou jeden král  
c) Císařův pekař, Pekařův císař  
d) Princezna ze zlatou hvězdou  

3/ V rolích pohádkových králů a 
královen se objevilo spousta 
známých herců. Kteří herci si ale 
zahráli opravdové panovníky 
v následujících filmech?   

a) Oldřich a Božena   
b) Slasti Otce vlasti   
c) Pacho, hybský zbojník  
d) Jára Cimrman, ležící, spící  

4/ Cesta do pravěku (1955) Karla 
Zemana byl jedním z našich 
početných sci-fi filmů, ve kterém 
hrdinové cestují do minulosti.  To se 
vědě ještě nepodařilo zvládnout, ale 
jiné filmové „fantasmagorie“ ano. 
Spojte české sci-fi filmy a vědecké 
vynálezy, které jsou dneska už 
skutečností. 

1. Cesta na Měsíc 
2. Potravinové suplementy  
3. Selfíčko 
4. Fotoaparát v brýlích 

 
a) Zabil jsem Einsteina, pánové (1969) 
b) Barón Prášil (1962) 
c) Akce Bororo (1972) 
d) Návštěvníci (1983) 

 

5/ Ve které české komedii se 
z pokoje vychází oknem? Nápověda: 
Sešli se v ní tři populární herci a tři 
populární herečky; Vlastimil 
Brodský, Jiří Sovák, Jan Libíček, 
Jiřina Bohdalová, Jiřina Jirásková a 
Iva Janžurová. 
 
a) Kdo chce zabít Jessie? 
b) Světáci 
c) Čtyři vraždy stačí, drahoušku 
d) Na samotě u lesa 

6/ Stella Zázvorková ve filmu 
Uspořená libra chce na poště podat 
dopis do Tararinkapatamu. V jaké 
oblasti leží toto místo?    

a) Ve východní části ostrova Samutry 
b) V západním výběžku poloostrova  

Kaola 
c) Na severním okraji pouště Hasara 
d) V nejjižnější části Burvy 

7/ Ze kterého schodu je ve Vesničce 
mé, střediskové nejlepší pivo? 

a) Z třetího 
b) Z pátého 
c) Ze sedmého 
d) Z devátého 

8/ Ve kterém díle Básníků je nám 
předveden síťový graf a časový 
harmonogram na desetiletí dopředu? 

a) Jak svět přichází o básniky 
b) Jak básníci přicházejí o iluze 
c) Jak básníkům chutná život 
d) Konec básníků v Čechách 

9) Ve  filmové komedii Šest medvědů 
s Cibulkou ve scénce „klouzání po 
vyleštěné chodbě“ se postupně objeví 
populární herci té doby: Jan Libíček, 
Jiří Sovák, František Filipovský, 
Lubomír Lipský a Miloš Kopecký. Na 
konci scénky ředitel žádá, aby přišel 
školník. Kdo hrál školníka?  

a) František Filipovský 
b) Lubomír Lipský 
c) Miloš Kopecký 
d) Školník se ve filmu neobjeví 

10/ Patril medzi slovenských 
najúspešnejších a najčastejšie 
obsadzovaných hercov. V roku 1974 
si zahral úlohu Jánošíka v slávnom 
muzikáli Ernesta Brylla a Katerzyny 
Gärtnerovej Na skle maľované. Reč je  

a) o Jurajovi Kukurovi 
b) o Ladislavovi Chudíkovi 
c) o Štefanovi Kvietikovi 
d) o Michalovi Dočolomanském 

11/ K najznámejším dielam Juraja 
Jakubiska, slovenského filmového 
režiséra, scenáristu, kameramana 
a výtvarníka, patrí Tisícročná včela 
a Bathory. Ktoré z nasledujúcich 
filmov nerežíroval? 

a) Sedím na konári a je mi dobre 
(1989) 

b) Nevera po slovensky (1979) 
c) Zrelá mladosť (1983)  
d) Postav dom, zasaď strom (1979) 

12/ Film natočený podľa divadelnej 
hry J. Hollého a zasadený do 
divadelne štylizovaných kulís, patrí 
ku klasike slovenskej televíznej 
tvorby, ktorá se na obrazovkách 
objavuje každý rok cez vianočné 
sviatky. Príbeh o láske mladej 
dvojice, ktorým stojí v ceste lakota 
rodičovskej generácie, je zároveň 
inscenáciou slovenských svadobných 
zvykov zo začiatku 20. storočia.  

a) Ako sa film volá a v ktorom roku bol 
natočený? 

b) Ktorý známy slovenský herec sa 
blysol v postave natvrdlého 
richtárovho syna a ktorá slovenská 
herečka, známa aj z českých filmov, 
si zahrala Anču, dievčinu na vydaj? 

 

 

  

Správné odpovědi: 

1 b-a-d-c; 2 c-a-b-d; 3 a) Ladislav Frej jako kníže Jaromír a Jiří Bartoška jako kníže Oldřich, b) Jaromír Hanzlík v roli Karla IV a Miloš 
Kopecký jako Jan Lucemburský, c) Slávka Budínová v roli Marie Terezie, d) Petr Čepek jako Ferdinand d´Este;  4  1b, 2d, 3a, 4c; 5b; 
6d; 7c; 8c; 9b; 10d; 11c; 12 a) Kubo,1965; b) Jozef Króner a Emília Vášáryová  

Z  K L O K A N O V Y  K A P S Y
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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

SV. OMŠA
Srdečne pozývam na katolícku  

Sv. Omsu a posedenie po sv. Omsi  
v hale pri kostole.

21 Oktober 11am
11 November 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

Umbrella Community Care
Pomůžeme vám zajistit vaši nezávislost ve vašem vlastním domě službami 
naší vyznamenané organizace provádějící služby pro starší generaci.

www.umbrellacommunitycare.com.au
enquiries@umbrellacommunitycare.com(08) 9275 4411

 Kombinace různých služeb ve vaší domácnosti
 Úklid, nakupovaní
 Práce na zahradě a v okolí vašeho domu
 Osobní péče
 Doprava k lékaři a na úřady
 Pravidelné společenské akce a zábavy
 Víkendové výlety
 Skupinové wellness a fitness
 Společenské návštěvy
 Česky a slovensky mluvící personál
 A mnoho dalšího...

Kdy:   Školní soboty od 9:30 do 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 
E: CzechSchoolPerth@gmail.com
F: CzechSchoolPerth 

ČESKÁ ŠKOLA PERTH

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ
3. čtvrtletí 2018 Kurzu českého jazyka pro dospělé 

začíná v úterý 24. července večer.

Zájemci mohou navštěvovat hodiny ve třech 
úrovních:  

mírně pokročilí, středně 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.

V případě zájmu o úterní kurz či o sobotní hodiny pro 
začátečníky ve Wembley Downs (souběžně s výukou 

České školy Perth), prosím pište na:   
czech.perth@outlook.com 

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

“Czech Language Classes Perth“

MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU

rainbow1@iinet.net.au
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A 
VELVYSLANECTVÍ

ČESKÁ REPUBLIKA   

Velvyslanectví ČR 
Velvyslanec: Ondřej Boháč MSc 

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   

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

CANBERRA 2606 
Telefón: (02) 6290 1516 

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

Honorárny konzulát SR 
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix 

 Level 2, 11 Mounts Bay Road, 
Perth 6000 

Telefón: 1300 426 311 
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

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.

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2018

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:  
22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027

• 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  

(22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027) nebo emailu 
(csa@czechslovakwa.org) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2018

Rodina $ 40,00 Jednotlivec $ 30,00
Penzisté - pár $ 25,00 Penzista jednotlivec $ 20,00
Studenti - pár $ 25,00 Student jednotlivec $ 20,00

ABYCHOM BYLI SCHOPNI VAŠI PLATBU IDENTIFIKOVAT,  
UVEĎTE V POZNÁMCE PŘÍJEMCI VAŠE JMÉNO!

  20. 10. 2018 Ples

   3. - 4. 11. 2018 Kempování

   17. 11. 2018 Oslavy století v České škol

   21. - 25. 11. 2018 Filmový Festival

   9. 12. 2018 Mikuláš

   23. 12. 2018 Divadlo Bajaja a workshop

www.mzv.cz/canberra
www.mzv.cz/sydney
mailto:sydney@embassy.mzv.cz
mailto:emb.camberra@mzv.sk
www.mzv.sk/canberra
mailto:consul@fortix.com.au
mailto:cons.canberra@mzv.sk
www.mzv.sk/canberra
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volá sliepky k robote,

ki-ki-ri-ki moje sliepky,
treba vajce do polievky.
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