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KONTAKTY
Předseda:
Jitka Smith

0406 026 840

Místopředseda a pokladník:
Radek Václavík
0420 351 027
Tajemnice:
Martina Tlamsová 0424 295 969
Členové výboru:
Gábina Baladová

0422 582 197

Kateřina Hnědkovská 0406 927 087
Katarina Kysucká

0404 897 938

Bohumil Růžička

0415 949 325

Vlasta Thomas
Martin Udall
Jiří Voyt
Iva Zausin

6180 6103
0435 814 004
9401 3817
0404 735 462

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

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION
IN WESTERN AUSTRALIA
6/321 Harborne Street,
Glendalough WA 6016
www.CzechSlovakWA.org
csa@czechslovakwa.org
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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

!!!

HLEDÁ SE

Břetislav Grepl z Domažlic hledá bratra své babičky Václava Hovorku
narozeného v r. 1923 ve Smečně, který
odešel do Austrálie a žil v Novém Jižním
Walesu. Jakékoliv přímé i zprostředkované informace o Václavu Hovorkovi prosím pište na adresu canberra@embassy.
mzv.cz nebo volejte na telefonní číslo
02 6290 1386.

!!!

Bob a Vilma Rychlík hledají kamarádku Jindru Ohnutovou, která v roce
1984 šla s manželem do oblasti Perthu.
Pokud na ní máte spojení, kontaktujte na
email: fujara@gmail.com.
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ŠKOLY NA KONCI SVĚTA MAJÍ K SOBĚ BLÍZKO
Před pár dny nám začal nový školní rok. Pořád trochu nezvyklé, že začíná 1. února, ale vzhledem k obráceným
ročním obdobím to dává smysl. Ve stejný datum začíná třeba i školní rok v Brazílii, v polovině ledna v Jižní
Africe. I na Novém Zélandu se začíná během prvního týdne v únoru.
Ve stejný čas otvírají
své dveře zdejší české a slovenské školy.
Zájem o výuku českého
jazyka pro děti neustále narůstá, a proto českou školu naleznete už
skoro v každém koutu
Austrálie i na Novém
Zélandu. Před čtyřmi
lety nás tu bylo šest.
Rozhodli jsme se, že
by bylo dobré se sejít
a vzájemně se poznat a
předat naše dosavadní
poznatky. První konferenci českých a slovenských škol v Austrálii a
na Novém Zélandu hostovala Česká a slovenská škola Sydney v roce
2012. Setkání přineslo mnoho užitečných informací a hlavně nabilo
další energií a nadšením. Hned na tomto setkání bylo dohodnuto,
že ho uspořádáme každé dva roky, abychom se podělili o zkušenosti, naučili něčemu novému, následně to vyzkoušeli v praxi a hlavně
se vzájemně poznali.
Svému slovu jsme dostáli a další setkání se uskutečnilo v roce 2014
v Melbourne. Zastoupení zde mělo už devět škol. Opět jsme měli
možnost náslechů během výuky, během praktického workshopu se
naučili pár nových aktivit, inspirovali se bohatou školní knihovnou. A představili jsme si navzájem naše školy, některé úplně v
plenkách. Myšlenka společného projektu, aby děti v našich školách
věděly, že i v jiných částech Austrálie a Nového Zélandu je spousta
dalších dětí, které se chodí učit hezky česky, zde nabrala na realitě. Společný projekt podle knihy Birlibán připravila naše škola zde
v Perthu. Až na pár ohlasů jsme nevěděli, jestli projekt opravdu
putuje od školy ke škole, jestli zaujal i o pár tisíců kilometrů dál.

Jak to s ním dopadlo, jsme se dozvěděli v listopadu 2016, kdy
se konala třetí konference českých a slovenských škol – pro dostupnost opět v Sydney. A zase dvě školy přibyly – úplně čerstvě
v Brisbane a pak novozélandském Dunedinu! Velmi milé bylo zjištění, že všechny ostatní pokračují. Program víkendového setkání
byl opět nabitý. Náslechy ve třídách a zevrubnou prohlídku školní
knihovny vystřídalo představování škol s předáváním zajímavých
informací a zkušeností. Tomu byli přítomni i oba páni velvyslanci,
generální konzulka i vice konzulka a honorární konzul Slovenské
republiky v NSW. V konferenčním centru to jen jiskřilo, když téměř
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dvacet učitelek, a i jeden učitel!, s nadšením i humorem představovali své školy, třídy i výuku samotnou. Nedílnou součástí představování byla i samotná komunita a její dynamika v různých koutech
Austrálie a Nového Zélandu. Myslím, že bychom padli vyčerpáním,
kdyby nás nečekala společná večeře v srdci Sydney – Circular Quay.

Neděle pak patřila dotazům, praktickým informacím i zkušenostem, nápadům i ověřeným receptům. A překvapením pak byly tlusté desky, které skrývaly náš putovní projekt! Birlibán procestoval
Austrálii i Nový Zéland a prý potěšil děti v každé škole. Hned jsme
se shodli, že si stejné kolečko udělá ještě jednou, aby si děti i učitelé mohli přečíst o všech jeho dobrodružstvích, které zažil během
projektu. Škola Sydney představila projekt nový – „Jak dětem představujeme tradice“.

Snad nejlépe se vyměňovaly nápady a zkušenosti u palačinek ve
francouzské restauraci Four Frogs, kde se naše další setkání blížilo ke konci. Nevím, jestli tradiční židle „tonetky“ z Bystřice pod
Hostýnem přispěly k uvolněné náladě, která vedla k oprašování
tábornických her i zpěvu písní, jež se dají výborně ve výuce využít, nicméně to vše přispělo k milému zakončení konference. Máme
opět dva roky na nasbírání dalších zkušeností. Společné setkání
bylo nesmírně přínosné pro všechny z nás. Odnesli jsme si nejenom
spousty informací, ale hlavně velice hřejivý pocit, že nám jde o stejnou věc. Přestože každá z našich škol funguje za jiných podmínek,
všechny nás spojuje touha udržet a rozvíjet naše krásné mateřské
jazyky i v této daleké zemi. A s nimi, samozřejmě, představit našim
žáčkům i bohaté tradice, kulturu i každodenní život. Děkujeme škole Sydney za úžasnou organizaci a budeme se těšit na další setkání
za dva roky – pravděpodobně na Novém Zélandu.
Jitka Smith

DĚTÍ S ČESKÝM OBČANSTVÍM A JEJICH ZÁPIS DO ŠKOLY V ČR
Motivace posílat děti do české či slovenské školy tak daleko od domova je různá.
O tom, že bilingvní výchova je velmi
prospěšná, bylo napsáno hodně. Rozhodně
největší motivací by mohlo být, že se děti
přirozeně naučí cizím jazykům a nebojí
se je používat, komunikují přirozeně.
Vždycky však záleží na individuálních
schopnostech a možnostech dítěte a na
prostředí, v němž dítě vyrůstá. Mělo by
být stále pozitivně rozvíjeno, a to není vůbec jednoduché a každý rodič, který chce
své dítě učit česky se musí obrnit hlavně
pevnými nervy.
V souladu s poslední novelou školského
zákona č. 178/2016 Sb. je povinností
rodičů dětí s českým občanstvím zapsat
své dítě ve škole v České republice (tzv.
kmenové škole). Tato povinnost se vztahuje na všechny děti s českým občanstvím
(těch, co mají český rodný list, včetně
dvojího občanství), nezáleží na tom, kde
mají trvalé bydliště nebo zda navštěvují
školu v cizině. Děti nikdo k zápisu nezve,
je na rodičích, aby se sami informovali a
kontaktovali školu. Pokud žije rodina v
zahraničí, nemusí být dítě u zápisu přítomné, nicméně zápis musí provést osobně
zákonný zástupce dítěte nebo zmocněná
osoba. Rodiče si vždy mohou vybrat jakoukoli školu dle vlastního uvážení. Řediteli
kmenové školy v ČR je třeba doložit vysvědčení ze školy, do které dítě dochází v
zahraničí – plnění povinné školní docházky se dokládá za období nejméně jedno
pololetí, nejdéle dva školní roky.
Více informací na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici-zakladni
K 1. 1. 2012 se zrušila povinnost vykonávání tzv. rozdílové zkoušky pro
děti s českým občanstvím žijící v zahraničí. Pokud rodiče chtějí, aby jejich děti
zkoušky vykonaly, je to i nadále možné.
Pravidla konání zkoušek se nezměnila,

Česká škola Perth nabízí odbornou předškolní a školní výuku v českém jazyce pro děti od
tří let.

konají se před tříčlennou komisí jmenovanou ředitelem „kmenové“ školy. Skládají
se vždy z českého jazyka a od 4. ročníku
základní školy také z učiva vlastivědné
povahy vztahujícího se k České republice
a od 6. třídy pak dějepisného a zeměpisného učiva týkajícího se České republiky. Zkoušky je možno skládat za období
jednoho školního pololetí až dvou školních
let. Na termínu zkoušky se dohodnou
rodiče žáka se školou. Zpravidla to bývá
v červnu či srpnu daného školního roku.
Jejich konkrétní obsah a rozsah stanovuje ředitel školy a zákonní zástupci žáka
jsou s ním dopředu seznámeni. Zároveň
je možné si zapůjčit v „kmenové“ škole
příslušné učebnice. O zkoušce se vyhotovuje protokol, který je součástí dokumentace školy. Na jeho základě je pak žákovi
vydáno vysvědčení. Na něm je hodnocení
pouze z předmětů, z nichž byla konána
zkouška. Více informací o nepovinných
rozdílových zkouškách naleznete na
stránkách Ministerstva zahraničních věcí
ČR: Informace o nepovinných rozdílových
zkouškách
Pokud rodina plánuje s dítětem návrat do
ČR v průběhu školní docházky, je důležité,
aby dítě bylo v českém školním systému
zapsáno a vykonávalo každý rok rozdílové
zkoušky. Umožní jim to bezproblémový
přestup ze zahraniční školy a nástup do
správného ročníku, případně nástup na
střední školu. Další informace o uznávání vzdělání v zahraničí a nostrifikačních
zkouškách najdete na stránkách MZV:
Uznávání rovnocennosti zahraničního
vzdělávání v České republice

ŠKOLA NA KONCI SVĚTA
Od mnohých rodičů jsem slyšela, že není
vždy jednoduché najít kmenovou školu,
která by byla k žádosti o zapsání dítěte
žijící v zahraničí vstřícná. Během konference učitelů v Sydney však byla zmíněná
škola, která nejen takovéto žáky vítá,

ČESKÁ ŠKOLA PERTH
Založená v 17. 10. 2009
Zahájí školní rok v sobotu 11. února 2017

Výuka se zaměřuje na rozvoj komunikačních
dovedností a slovní zásoby, výuku čtení a
psaní. Mimo jazyka je kladen důraz i na
poznávání českých zvyklostí a tradic, literatury, kultury, reálií, přírody a vlastivědy.
Výuka probíhá výhradně v českém jazyce a je
doplněná nadstavbovými programy.

ale dokonce se na ně specializuje! Název
této školy by nemohl být příznačnější –
Škola Březová, škola na konci světa! Malá
venkovská škola na jižní Moravě s velkým
mottem: „Škola - prostředí, které motivuje“, které je naprosto shodné s mottem, nebojím se říct, všech českých a slovenských
škol zde v Austrálii a na Novém Zélandu.
Je to škola s moderním konceptem, otevřená individuální výuce – v Čechách i
kdekoliv ve světě:
„Máme propracovaný model individuálního vzdělávání dětí, který využívá on-line
i off-line výuku pro I. i II. stupeň ZŠ.
Kontakt se školou je tak možný ze všech
míst zeměkoule s přístupem k internetu.“
Většina žáků zapsaných do této školy
není ve škole fyzicky přítomna, škola jim
nabízí tzv. i-školu MOODLE, komplexní
výukovou podporu během celého školního
roku, tedy v Austrálii ne nijak neobvyklou
možnost online výuky. Podle slov jedné
z účastnic konference, rodiče, kteří své
dítě do školy zapsali, si ji nemohou vynachválit, nicméně očekávejte hodně práce
a pravidelné přezkoušení – a samozřejmě
i výsledky.
Informace o škole Březová:
www.zsbrezova.eu
Zajímavé informace a názory na téma
zápisu dětí žijících v zahraničí do českých škol se můžete dočíst v rozhovoru
s Jitkou Kendíkovou, ředitelkou pražské
Základní školy a Gymnázia Jiřího GuthaJarkovského na:
http://habitatbohemicus.blogspot.com.
au/2012/03/skolni-zralost-deti-je-velmi.
html
Zdroje:
www.mzv.cz
www.velka-britanie.co.uk/povinnost-zapisu-deti-s-ceskym-obcanstvim-zijicich-v-zahranici-do-skoly-v-ceske-republice/
http://habitatbohemicus.blogspot.com.
au/2012/03/skolni-zralost-deti-je-velmi.html
www.zsbrezova.eu

NABÍZENÉ PROGRAMY :
Předškolní výuka
Začínající čtenáři
Čtenáři
Do České školy je možné přihlásit děti od tří
let, a to i během školního roku.

Kdy: Školní soboty od 9:30 do 12:00
Kde: Wembley Downs Primary School,
39 Bournemouth Cres., Wembley Downs

Dotazy ráda zodpoví Jitka Smith na
0406 026 840 nebo na
CeskaSkolaPerth@yahoo.com
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CO NÁS BAVILO A CO NÁS POBAVILO ANEB
ŠUŠKANDA Z LETNÍHO TÁBORA ČESKÉ ŠKOLY

CO NA TO ŘEKLI VEDOUCÍ TÁBORA?
V průběhu letošních letních prázdnin jsme s dětmi prožili šest
společných dní příměstského tábora, přičemž deset odvážných dětí
zažilo i dobrodružnou společnou noc. Po večerním čtení pohádky
Baby Jagy měli pro změnu dobrodružnou hru dospělí. Cíl hry
spočíval v tom, aby se jim podařilo uspat co nejvíce dětí najednou. Po dvouhodinovém zápase se zdálo, že mají vyhráno. Žízeň,
chichotání, brebentění a brblání postupně utichalo, ale v tom se
do klidu a tmy najednou začalo ozývat lehounké tajemné ťukání.
To nejstarší děti rozehrály noční šachovou partii.
Když je někdo sova, tak se říká, že není ranní ptáče. O dětech na
táboře toto rčení však rozhodně neplatí, neboť první skřivani již
zpívali v 5:15 a někteří přímo z plna hrdla. Jejich písně byly o
snech, o náměsíčném putování jejich kamarádů, o šachových figurkách a o velikém hladu, který i poslední spáče vyhnal z pelíšků.
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To by jeden člověk nevěřil, co toho takový malý človíček spořádá,
a tak svačinky a hodování byly nedílnou součástí našeho nabitého
programu. U stolu jsme se také mohli z horlivých debat dozvědět,
která z holčiček už má svou první lásku, a která dokonce nasmlouvaného budoucího ženicha.
Po posilnění se dobrým jídlem se hrály různé pohybové hry jako
na oblíbenou čarodějnici, slepou bábu, či honěnou. V Manning
Parku jsme lezli na stromy, užili si legrace na hřišti a hry na

starých zemědělských strojích, které se v dětské fantazii proměňovaly ve vesmírné lodě a koráby. Podařil se i pěší výlet přes park
a louku na pláž, kde se při hře zúročily mušle a písek a vznikaly
nové přehrady. V naší domácí základně jsme pak hodně vyráběli
různé krásné výrobky, jako například deník Robinsona Crusoe,
lapače snů, hliněné a dřevěné nástroje, keramické doplňky, malovali klobouky, četli knihy a stavěli si obydlí. Ve spontánní hře
na obchod zaujal prodej loutek a hudebních nástrojů ve velkém.

Ema: „Mně se líbilo, že jsme si hráli, že jsme Robinsoni a stavěli si
tee-pee a dělali si deník. Taky se mi líbilo, když jsme v noci potají
hráli šachy s Amálkou a Honzou.“

Největšího uznání se však dostalo masážnímu salónu, kde si všichni přišli na své.

Matěj: „Líbilo se mi, jak jsme dělali ten lapač, abychom neměli
zlé sny.”

Děti si domů z tábora odnesly (krom pár odřenin a pár vyměněných baťůžků či kousků oblečení svých kamarádů) spoustu
krásných výrobků, ale hlavně veselých a zábavných zážitků, které
se ničím nenahradí. Vždyť dobrá dětská parta je to nejlepší, co si,
nejen o prázdninách, děti můžou přát.

A CO NA TO ŘEKLY DĚTI?
Honza: „Mně se nejvíc líbilo, jak jsme vyráběli věci - tu keramiku,
klobouky, deník. Taky že jsme tu spali jednu noc a že jsme chodili
do parku a hrát si na staré stroje, jako na koráby a vesmírné lodě.”
Matty: „Že jsme byli na bagrech a hráli si s vodní hadicí na
zahradě.”

Amálka K.: „Byla to tady legrace a taky jsme dělali hodně legračních věcí. Celý den jsme hráli hry a bylo to tu moc fajn. Bylo to
tady oukej:)”

Lilli: „Já vůbec nevím. Na čarodějnici. Líbilo se mi, že jsme byli
u vody a na bagrech.”
Tobík: „Je to tu dobrý, mám tu dobrý kamarády. Mám tady rád
park, a že jsme si tu hráli na strojích, a že jsme vyráběli lapače
snů a klobouky.”
Adélka: „Moc jsme si to užívaly s Terezkou. S Terezkou a Lilli
jsme byly na bagrech.”
Amálka V.: (před usnutím) „Já jsem si to dnes vážně užila. Někdy
si to teda neužívám, ale dneska, dneska jsem si to teda hodně
užila.”
Anya, Katka
a táborové děti
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KLOKÁNEK

Klokánkovy aktivity
První sníh
Spadla vločka na záda,
na ostatní volala:
To je ale paráda!
Za chvilinku roztála.

Stopy ve sněhu
Kdo tu skákal hop a hop,
sníh nám poví podle stop.
Chodila tu zrána,
chodila tu vrána.
Pak tu čtverák zajíček,
otisk čtvero paciček.
Ani bažant nescházel,
taky se tu procházel.

Koule sněhové,
knoflíky uhlové.
Místo nosu mrkvičku,
navrch ještě čepičku.
Kdo by to jen mohl býti?
Sněhuláka račte míti.

Koroptvičky nakonec
nožkou psaly na tom sněhu:
Byly jsme tu v noci dnes
až do rána na noclehu.

Dokresli sněhuláky a vybarvi.
Svatý Valentýn

Mrazila nás ale zem,
nejvíc na nožičky.
Se srdečným pozdravem
Vaše koroptvičky.

Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn), se slaví každoročně
14. února jako svátek lásky. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky,
květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou stylizovaného srdce, jako
symbolu lásky.

Z klokánkovy kapsy
Spočítej, kolik je tu bílých a kolik
černých srdíček.

Jeden tam nepatří

Dlouhý krk až do nebe,
shora hledí na tebe,
ve výšce, kde vzduch je čistý,
uždibuje z větví listy.

Z copánků je celá,
hřeben neviděla!
Ruce naší maminky
zapletly ji hrozinky.
(Želva, žirafa, vánočka)

Tvrdý krunýř, čtyři nožky,
salát snídá ráda,
když se lekne, hned se schová,
ukáže Ti záda.
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AUTISTÉ

Při slově „autismus“ si asi každý z nás vybaví film Rain Man a jeho hlavního hrdinu – těžkého autistu, kterého
výtečně zahrál Dustin Hoffman. Při zalistování v odborném slovníku si můžeme přečíst, že autismus je vývojové mentální postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a
narušenými komunikačními schopnostmi. Objevuje se před třetím rokem věku dítěte. Lehčí formou autismu je
tzv. Aspergerův syndrom (v některých zemích už není dnes vyčleňován). Vyznačuje se především potížemi v
komunikaci a v sociálním chování, které jsou v rozporu s celkově dobrým, někdy až nadprůměrným intelektem
a řečovými schopnostmi (pasivní slovní zásoba bývá bohatá, vývoj řeči není opožděn). Jedná se o celoživotní
úkaz, který je potenciálně hendikepem.
Že ne každý autista je „Rain Manem“,
nám mohou potvrdit maminky mezi námi,
jejichž děti s nějakou formou autismu
vyrůstají. O své zkušenosti s rozpoznáním
postižení a se způsoby přístupu k dětem
se s námi podělily Olga Goerke, Kateřina
Hnědkovská, Silvia Volesky a Gabriela
Garepo. U všech se jedná o syna.
Zdravé děti jsou od raného věku společenské bytosti - navazují oční kontakt, otáčejí
se ke zdroji zvuků, usmívají se, což souvisí
se zráním nervového systému. Naproti
tomu většina autistických dětí dává přednost předmětům před živými obličeji a
má obrovské potíže s běžnou každodenní
mezilidskou interakcí. Vyhýbají se očnímu
a často fyzickému kontaktu, nekomunikují
tak často jako ostatní děti, dávají přednost
samotě před společností a mohou reagovat pasivně nebo dokonce i negativně na
objímání a mazlení.

Podobné nestandartní chování pro normální děti vypozorovala Olga Goerke u
svého nejstaršího syna, když mu byl asi
rok a půl, ale diagnóza byla stanovena až
mnohem později, když už chodil do školy:
„Alex se projevuje v podstatě jako sobec.
Chce být všude první - první na řadě v
činnostech, první na řadě, když všem svým
třem dětem něco dávám nebo něco s nimi
dělám, chce vždy větší porce. Nečeká, než
dojde na řadu, mluví hned, skáče do řeči
a mluví hodně nahlas, neumí šeptat. Na
druhou stranu, už se naučil říkat „prosím“, když něco chce.“ Olga dodává, že
při hádkách s mladším bráškou nebo se
spolužáky se vzteká, tluče je a hází kolem
sebe předměty. Tím může někomu ublížit,
i když to nedělá záměrně, respektive toto
chování nedokáže v daném okamžiku vědomě regulovat. „Když byli jeho bráškové

miminka, Alex je strašně silně mačkal. Šlo
o jistý projev náklonnosti, ale nedocházelo mu a ani si nenechal vysvětlit, že je to
na křehké miminko moc, a že mu může
ublížit“, říká Olga.
Ve škole je Alex průměrný až podprůměrný žák v předmětech, kde je k výsledkům
potřeba interakce a spolupráce s ostatními. Naopak je vynikající v matematice a
v předmětech, kde se dovídá něco nového.
„Učení přímo hltá, rád se soustředí na
fakta“, upřesňuje Olga. „Na druhou stranu
večer chce poslouchat hudbu v jednoduchých tónech, nic složitého.“ Psycholožka,
ke které Alex s maminkou chodí, říká,
že autistické děti vidí svět přes jakousi
obrazovku. Umí si ten obraz pak otočit a
podívat se dovnitř, dotýkají se jednotlivých věcí v tomto 3D obrazu. „Alex často
pohybuje rukama ve vzduchu, jakoby na
něco mířil nebo se to snažil posunout,“
vysvětluje Olga. „Paní učitelka ve škole si
nám stěžovala, že Alex střílí po dětech rukama. Ale on nestřílí na ně. On se jen těch
věcí ve vzduchu dotýká či míří na něco na
té své obrazovce.“
Zeptala jsem se, jak to bylo s angličtinou a
češtinou. Alex chodí přes týden do anglické školy, v sobotu do české a rodina strávila čtyři měsíce v Čechách. „Všechny moje
kamarádky se shodují na tom, že jejich
děti v Čechách začnou mluvit česky po 2-3
týdnech,“ říká Olga. „Alexovi to trvalo 2
měsíce. Po 3 měsících mluvil česky plynule
s mírným přízvukem, po 4 měsících mluvil
bez přízvuku. To samé se dělo po návratu
do Perthu. Trvalo mu dlouho, než začal
mluvit anglicky. Nechápal, proč mu spolužáci nerozumí a ani se nesnažil tomu přijít
na kloub. Zlobilo ho to a vztekal se.“

Když Alex začal navštěvovat českou školku
v Perthu, učila jsem v ní na záskok. Všimla
jsem si, že Alex moc nemluví a že těžko
spolupracuje s ostatními. Tehdy ještě
nikdo z nás netušil, že je za tím autismus.
Připisovala jsem to skutečnosti, že Alex
pochází z bilingvní rodiny, že navštěvuje
v týdnu školku, kde se mluví anglicky,
a proto je o víkendu tak trochu zmaten,
že děti kolem něj mluví jinak. S Alexem
měly více starostí i ostatní učitelky. Vše se
změnilo po zjištění příčiny jeho chování
v kolektivu dětí, tedy stanovení diagnózy
- autismus. Olga se rozhodla pro individuální výuku a svěřila Alexe do rukou
Katky Hnědkovské, která je povoláním
učitelka v mateřské škole, a která má sama
zkušenosti s výchovou autistického dítěte.
„Alexe jsem poprvé poznala v České škole
Perth, kde jsem začala od roku 2014 učit
ve třídě předškolních dětí“, říká mi Katka.
„V kolektivu se Alex nedokázal soustředit
tak dobře jako při soukromé výuce, kdy
spolupracuje velmi dobře. Snaží se a dokáže se i od srdce zasmát, když se mu podaří
složit z abecedy nějaké legrační slovo. “
Katka Hnědkovská má už nejstaršího syna
dospělého a všechny dětské projevy autismu za sebou. „To, že s Kájou není něco v
pořádku, jsme zjistili z jeho nerovnoměrného vývoje,“ vypráví mi Katka. „Lézt po
čtyřech začal v roce a chodit v roce a půl.
Zato mluvení mu šlo velice dobře. V deseti
měsících měl už slušnou slovní zásobu
a v roce mluvil jako běžné tříleté dítě.
Museli jsme číst. Pořád chtěl, abych mu
četla. Pak přišla na řadu pračka. Na točící
se buben bylo třeba koukat. Ne chvíli, ale
celý prací cyklus. Pro mě pauza na kafe
mezi čtením. Když se trochu rozhýbal a
zlepšil i jemnou motoriku, přišly na řadu
nůžky. Stříhal často a rád. Doma jsem ho
uhlídala, ale ve školce a později i v první
třídě to byl velký problém. Za své vzaly
např. tkaničky od plátěných pytlíků na výtvarné potřeby, které mají děti uvázané u
lavic. Polovině třídy jsem je pak přišívala
zpátky. Rozstříhané plakáty ve třídě, které
pak vypadaly jako koberec s třásněmi, několik ustřižených počítačových myší, atd.,“
povzdechne si Katka. „Káju jsme nechali
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vyšetřit v APLA (Asociace pomáhající
lidem s autismem) v Praze. Diagnóza zněla
Aspergerův syndrom. V současné době
pod názvem poruchy autistického spektra
(Autism Spectrum Disorder).

Přes veškeré nesnáze Kája ukončil osmý
ročník základní školy s velice dobrým
prospěchem v Česku a po přestěhování do
Austrálie dokončil high school. Ve škole
se setkával s šikanou od spolužáků. Dnes
je z něj šikovný devatenáctiletý kluk, jeho
obsese z dětství naštěstí všechny vymizely.
Miluje svého bráchu Honzu, rád pomáhá
doma, čte si, velice rád hraje ping pong a
stolní a počítačové hry. Kamaráda má jen
jednoho a společnost lidí nevyhledává.
Je registrován ve společnosti EDGE, která
pomáhá najít práci lidem s hendikepem.
O své budoucnosti nemá, bohužel, žádnou
představu,“ ukončuje svůj popis Katka.
Sociální odcizení jedinců s autismem
a Aspergerovým syndromem může být
natolik intenzivní, že mnoho z nich
udává, že mají imaginární přátele, nebo
si vytváří imaginární světy a scénáře.
Navazování a udržování přátelství ve
skutečném životě je pro ně často velice
obtížné, objevují se tak příznaky sociální
fobie. Lidé s Aspergerovým syndromem
mívají problém porozumět ironii, najít si
přátele, jsou snadno manipulovatelní. Na
druhou stranu bývají upřímní, bez problému porozumí psaným pravidlům a mívají
velmi dobrou paměť.
Olga uvádí, že Alex si přesně pamatuje,
co měla na sobě paní, která mu před
dvěma lety při pobytu v Čechách dala
lízátko. Při kupování lega si Alex do
detailů pamatuje, jaké částky stavebnice
doma má, a které mu do něj chybí. Katka
říká, že Karel má velice dobrou paměť,
ale žádný výjimečný talent a ve škole
nikdy nepotřeboval asistenta.
Nejnovější studie naznačují, že mnoho dětí
s autismem má něco společného, a to je
nedostatek některých vitamínů (A, B1, B3,
B5, B7), minerálů (hořčík, selen a zinek)
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a amino-kyselin (Omega-3). (http://behavioradvisor.com/Nutrition&Behavior.
html). Olga Goerke potvrzuje, že u Alexe
byl zjištěn nedostatek zinku, hořčíku,
železa a vitamínu D, a extrémně vysoké
hodnoty sodíku a draslíku. Dodáním minerálů, vitamínů a rybího tuku do výživy
se Alexovo chování ve společnosti svých
sourozenců nebo jiných dětí výrazně
zlepšilo. Své vztekání umí lépe ovládat
a přestal být násilný. „Jakmile minerály
přestal krátkodobě brát, začal být vůči
ostatním agresivnější,“ říká Olga.
Odborníci rodičům radí připravovat své
děti na všechno nové, na situace, do
kterých se mohou dostat. Tím se vyhnou
reakci dítěte na věci a situace, které
jsou pro ně neznámé a které nemají pod
kontrolou. Například víkend je jiný než
běžné pracovní či školní dny, a pokud se
rodiče chystají na výlet nebo návštěvu
příbuzných a známých, měli by dětem
možný průběh dne popsat. Že se pojede
daleko autem, že se zastaví na svačinu tam
a tam, že pak přijedou na to a to místo,
že tam uvidí to a to, potkají toho a toho
člověka. Olga potvrzuje, že se jí tato rada
osvědčila: „Když učitelka ve škole děti po
čtvrtletí přesadila, Alex z toho byl šílený a
nemohl pochopit, proč má sedět najednou
jinde. Pořád si sedal tam, kde byl předtím.
Před dalším přesazováním za čtvrt roku
si nás učitelka pozvala do školy. Ukázala
Alexovi, kde bude jeho nové místo na další
tři měsíce. Alex to vzal nejen v klidu, ale
i jako privilegium, že on věděl první, kde
bude sedět,“ směje se s úlevou Olga.
Poradny u psychologa jsou v prvních
letech hlavně pro rodiče. „Snaží se nám
objasnit, co se děje v Alexově hlavě a
jak s ním máme zacházet, aby vůbec pochopil, co se po něm vlastně chce,“ říká
Olga. Návštěvy u psychologa v pozdějším
věku jsou hlavně pro autistu samotného,
jak zvládat a vypořádat se s komplikovanými situacemi.

Chlapce autistu má i Silvia Volesky, mladá
Slovenka, která žije s manželem v Perthu
už 16 let. Je jediným synem svých rodičů,
ale má o pět let starší sestru. „Max vo veku
2 rokov vôbec nerozprával,“ vzpomíná
Silvia. „Išli sme s ním preto na rečovú
terapiu. Vyhýbanie sa očnému kontaktu,
oneskorená reč a ďalšie výsledky testov,
ktorým bol podrobený, jednoznačne potvrdili autismus. Dostali sme okamžitú podporu pri ďalšej výchove. Max začal chodit
do miestneho centra Autism Association of
Western Australia. Nemôžem si ich pomoc

vynachváliť,“ dodáva matka dnes už šestiletého syna.
„Pod odborným dohľadom sa Max napríklad učí ako sa hrať, ako komunikovať
s ostatnými, ako reagovať na otázky, ako
ovládať svoje emócie. Lebo on nemá rád
prítomnosť iných dětí vo svojej priamej
blízkosti, sáče ich od seba preč. Ráno
v škole sa vždy utiahne čo najďalej od
ranného frmolu, keď deti prichádzajú do
školy. Nemá rád ten chaos, kým si všetci
sadnú než začne vyučovanie. Neskôr, keď
sa už naučil zapojiť sa do hier s ostatnými,
tak sa chcel vždy hrať na naháňačku, a
to až do omrzenia, nedokázal sa preorientovať na inú hru a nechápal, prečo to
ostatných už nebaví.“ Na otázku, zda Max
v něčem vyniká nebo něco extrémně rád
dělá, mi Silvia řekla, že Max je na svůj věk
neuvěřitelně kreativní. „Vydrží dlho si hrať
s legom. Neustále niečo stavia a vyrába
rôzne tvary. Tak isto rád vytvára modely
na iPade,“ povídá mi Silvia. „V škole získal
Numeracy cup, za výborne výsledky v
matematike. Naopak v angličtine ma veľké
problémy. Keď kreslí, tak to nie je statický
obrázok, ale príbeh, ktorý sa vyvíja a pokračuje.“ Dodává pak, že díky tomu, že se
u Maxe autismus rozpoznal brzy, mohla terapie začít včas. Největší finanční podporu
dostanou rodiče do šestého roku věku dítěte, tj. do doby, kdy je terapie nejúčinnější
vzhledem k vývojovému stadiu dítěte.
„Myslím si,“ říká Olga, „že pro autistické
dítě je lepší být jedináčkem. Nemá pak
kolem sobe tolik podnětů k rozhození své
vnitřní rovnováhy, a tím méně situací,
které vyvolávají u něj sobecké a vzteklé
reakce.“ Naproti tomu Max Volesky má o
pět let starší sestru, která v něm negativní
reakce nevyvolávala. Bylo to hlavně tím,
že byla dost velká na to, aby pochopila, že
se k Maxovi musí chovat jinak.
Podobně na tom je Christopher Garepo,
pětiletý kluk, který má sestry ve věku 7
a 10 let. U něj byl autismus odhalen už
ve dvaceti měsících. „Nekomunikoval
na úrovni svojich vrstevníkov, vyhýbal

nám veda za pár rokov intenzívnějšieho
výzkumu povie. Bohužiaľ sú stále lekári,
ktorí tvrdia, že žiadny autismus nie je, že
to len rodičia zle vychovávajú svoje děti,“
smutně dodává Gabika.

sa očnému kontaktu,“ vzpomíná jeho
maminka, Gabriela Garepo, která do
Perthu přijela také ze Slovenska. Chování
Christophera ve školce a ve škole bylo
stejné, jako u Alexe a Maxe - stranil se
ostatních dětí. „Najradšej je v prítomnosti
nášho psa,“ dodává Gabika. „Vyhľadávala
som si všetky možné dostupné informácie, aby som sa o autisme dozvědela čo
najviac a mohla svojmu synovi pomôcť sa
zaradiť do kolektívu detí. Je zaujímavé,“
pokračuje, „že sa autismus vyskytuje 4x
viac u chlapcov než u dievčat. Niektorí
odborníci sa však domnievajú, že u dievčat
sa autistický syndrom ťažšie rozpozná,
protože jeho prejavy ony dokážu veľmi
dobre skryť a maskovať. Lekári tak identifikujú len prípady dievčat, u ktorých sa
jedná o ťažšiu formu autismu. Uvidíme, čo

Příčiny autismu jsou neznámé, většinou se zatím má za to, že za poruchami
autistického spektra patrně stojí kombinace genetických předpokladů a dalších
rizikových faktorů jako je zátěž životního
prostředí látkami nepříznivými pro lidský
organismus apod. Některé studie popisují souvislosti mezi výskytem autismu
a destabilizace nezralého imunitního
systému během prvních dvou let života
(např. prudké infekční onemocnění nebo
intoxikace organismu). Velmi kontroverzní je spojení s očkováním. Všechny typy
studií jsou vesměs hodnoceny jako slabé
z hlediska vypovídací hodnoty, protože
autismus není tak dostatečně dlouho
evidován. Magnetická rezonance ukázala, že u autistů chybí nervová propojení
mezi různými mozkovými centry. Proto
se uvažuje o vzniku autismu vinou jejich
nedostatečné koordinace. Britský odborník Simon Baron-Cohen se domnívá, že
autisté mají extrémně mužský typ mozku,
což je způsobeno vysokou hladinou testosteronu v těle matky během těhotenství.

ČTYŘTÝDENNÍ KURZ ČESKÉHO JAZYKA PRO KRAJANY V DOBRUŠCE
Termín kurzu: 21. 7. až 18. 8. 2017
Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých
předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s
českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá
pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti
jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety).
Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci
osvědčení o absolvování kurzu.
Termín pro zadání přihlášky do elektronického systému na stránce
http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici, rubrika Kurzy a studenti do 15. 3. 2017
Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné
kopie tj. celkem 2 exempláře spolu s doporučením krajanského
spolku je třeba bez prodlení zaslat na ZÚ, nejpozději však do 17.
3. 2017.
Prostřednictvím ZÚ/GK bude vybraným kandidátům doručeno
potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky
a případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat ZÚ
na základě pokynu MZV, popř. přímo příslušný referent DZS (při
nebezpečí z prodlení).

DVOUTÝDENNÍ KURZ METODIKY VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA PRO
VYUČUJÍCÍ Z ŘAD KRAJANSKÝCH KOMUNIT
Termín kurzu: 28. 8. až 8. 9. 2017
Kurz je určen pro vyučující z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni

Na vysvětlenou: mužský typ mozku se
vyznačuje nedostatečným propojením
pravé a levé hemisféry, což vede k menší
míře emoční citlivosti.

Děkuji Olze Goerke, Katce Hnědkovské,
Silvii Volesky i Gabice Garepo, že se
s námi podělily o své zkušenosti s výchovou autistických dětí. Pokud máte u svého
potomka pochybnosti a nechcete hned běžet k lékaři, všechny čtyři vám doporučují
navštívit poradnu Autism Association nebo
psychologa a případnou diagnózu včas
rozpoznat nebo ji naopak vyvrátit. Pro nás
ostatní, co s autistickými dětmi přijdeme
do styku, je důležité vědět jedno: mluvit
s autistou jako s člověkem s běžným sociálním chováním je jako ptát se barvoslepého na rozdíl mezi zelenou a červenou.
Může se to naučit, ale chvíli to trvá a chce
to trpělivost. Do té doby je třeba s nimi
mluvit černobíle.
Gábina

do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka
dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách
podobného typu (výuka dětí).
Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s
cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí
kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na
český jazyk a literaturu.
Termín pro elektronické vyplnění formuláře dostupného na webových stránkách DZS http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici v rubrice Kurzy a studenti, je
do 15. 3. 2017
Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné
kopie tj. celkem 2 exempláře spolu s doporučením krajanského
spolku je třeba zaslat bez prodlení na ZÚ, nejpozději však do 17.
3. 2017.
Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a
kulturně-osvětových aktivit spolku.
Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS rozhodne o přijetí
do kurzu, poté vybraní kandidáti obdrží prostřednictvím ZÚ potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků na metodický kurz výuky češtiny je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí.
Důležité!
•
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů do všech tří
částí vzdělávacího programu bude učiněno komisí složenou ze
zástupců MZV, MŠMT a DZS.
•
Komise zástupců MZV, MŠMT a DZS se schází krátce po
15. 3. 2017, proto na později dodané žádosti nebude brán zřetel.
•
Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.
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The First Light Flower Essences of
New Zealand
Natural sacred medicine healing the
body, mind and spirit.
Made purely out of sun, water and
plants healing energy.
Please contact: Andrea Klíma
Tel: 0401272797, andreanzessence@gmail.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
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Indoor – Outdoor

Bootcamps

Nutritional Advice

One on One

Mums and Bubs

Group Training

Weight Loss

Pre and Post Natal
Certified

ANDREA LACK

|

0403 007 489

|

andrea.lack71@gmail.com

|

Z KLOKANOVY KAPSY
ZASMĚJTE SE S KLOKANEM
Fyzioterapista zakázal babičke chodiť
po schodoch. Za pár dní došla opäť
do jeho ordinácie. „Chodenie po
schodoch mi musíte hneď dovoliť,“
hovorí zúfalo. „Viete, lezenie po
odkvape hore dole sa mi vidí pomaly
namáhavé.“

Pán doktor, niečo so mnou neštimuje.
Stále behám za mladými dievčatami,” zveruje sa 90 ročný. Dotor ho
ukľudňuje: „To je predsa pre muža
normálne.“
„Iste! Ale ja si nemôžem vzpomenúť,
že prečo.“

„Tu je kúpanie zakázané,“ hovorí
policaj k peknej žene.
„Prečo ste mi to nepovedal, než som
sa vyzliekla?“ pýta sa kráska.
„Vyzliekanie nie je zakázané,“ hovorí
pokojne policajt.
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Řidič
autobusu říká paní nastupující
3 5 7 9 1 8 2 4
s4 dítětem:
1 3 8 6„To
9 7je 2to nejošklivější dítě,
6 3 jsem
9 5 2kdy
4 viděl!“
1 8
jaké

2

2

2

Malý chlapec se ptá svého tatínka:
„Jak se tomu říká, když jeden spí
nahoře a druhý dole?“
Otec začne rozpačitě vysvětlovat na
příkladu včeliček a motýlů ...

Stretli sa ťava a slon. Slon hovorí: „To
teda vyzerá hlúpo, keď máš prsia na
chrbte.“

Kluk přijde druhý den ze školy a vítězoslavně říká: „Tomu se přece říká
poschodová postel!“

A ťava na to: „Je to vždy lepšie, než
mať tak obrovský penis uprostred
ksichtu.“

Čas že jsou peníze?
Zkuste si uložit v bance mládí a vyzvednout si je po 50 letech!

Víte proč se tak dlouho čeká u
doktora?
No přece proto, že čas zahojí všechny
rány.

Chlap sedí vo vani a frfle: „To je ale
blbý liek. Trikrát denně brať 15 kvapiek v teplej vode.“

Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.57)
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5

Čerství rodičia hľadajú meno pre novonarodenú dcérku. Manžel navrhuje:
„Mohli by sme jej dať meno po mojej
stare mame.“ Zarazená manželka sa
pýta: „To ju chceš naozaj volať Stará
mama?“
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SUDOKU
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„To
říká muž. „Já
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3 2 9 nápad,“
8 5
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tu opici.“
Puzzle
9 (Hard,zatím
difficulty rating
0.60)
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Řešení
z minulého
čísla:
Puzzle 12 (Medium,
difficulty rating
0.51)
4

Sudoku Puzzle

Fill in the grid with digits in such a manner that every row, every column and every 3x3 box accom
9, without repeating any.

„Máte
pravdu,“ říká paní. „Půjdu
4 7 1 6 3 8 5 9
za
co si o něm
5 ním
3 8 a
9 řeknu
4 2 1 mu,
7
8 6 4 5 9 1 7 2
myslím.“

3

0.63)

„Nie! Potvora, trápil ma tak dlho,
umrtvenie mu nedoprajem.“

7

3

Name ________________________
www.TheTeachersCorner.ne

Zubár: „Pán Kysucký, mám ten zub
vytiahnuť s umrtvením?“

Za zaslané vtipy děkujeme paní Heleně
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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
STV: www.rtvs.sk/

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

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
1. čtvrtletí 2017 začíná v úterý 17. ledna večer.

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.

12. Februar 11am
12. Marec 11 am
9. April
11 am

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

18

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.
Pro další informace o kurzu prosím pište na
czech.perth@outlook.com
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

KONTAKTY NA KONZULÁTY A
VELVYSLANECTVÍ

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.

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
(csa@czechslovakwa.org) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017
$ 40,00
$ 25,00
$ 25,00

Jednotlivec
Penzista jednotlivec
Student jednotlivec

$ 30,00
$ 20,00
$ 20,00

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

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2017
February 2017
March 2017
June 2017

Výroční schůze

April 2017

Táborák

Filmové promítání

May 2017

Taneční zábava

Den dětí

August 2017

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.

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.

Rodina
Penzisté - pár
Studenti - pár

ČESKÁ REPUBLIKA

Vepřové hody

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.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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