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KONTAKTY

Předseda: 
Jitka Smith 0406 026 840

Místopředseda

Martina Tlamsová 0424 295 969

Gabriela Baladová 0422 582 197

Tajemnice: 
Katka Švejcarová 0401 782 666

Pokladník: 
Michaela Ondová 0470 189 244

Členové výboru:

Dana Carrol 0401 152 701

Jiří Voyt 9401 3817

Marcela Pauková 0468 364 202

Petra Jerejian 0412 751 026

Radek Václavík 0420 351 027

Regina Čelišová 0481 330 685

Veronika Lakay 0433 753 386

Redaktorka Klokana: 
Lucie Vrbská 0401 876 357 
LucieVKlokan@gmail.com

Korektura textu:  
Milan Kučera

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION 
OF WESTERN AUSTRALIA

PO Box 1214,  
Innaloo, WA 6918

www.czechslovakwa.org  
csa@czechslovakwa.org 

 @CzechSlovakAssociationWA

SOBOTA 26/10/2019

Připravujeme:

Sladká překvapení
Sametový kvíz

Kolo štěstí
Taneční zábavu

a mnoho dalšíha mnoho dalšího... 

Nenechte si ujít

mailto:LucieVKlokan%40gmail.com?subject=
http://www.czechslovakwa.org/
https://www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA/
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EARLY NOTICE FROM SLOVAK CONSUL
Our Consul Mrs Nora Heffner will be arriving in Perth on March 2020.

Consular days are open for all Slovak nationals who are interested to renew their Slovak Passports or 
have other consular matters. If you are interested to have your passport renewed please follow these 
instructions:

1. Email copy of the following documents to Nora.Heffner@
mzv .sk

• Copy of your current passport (it has to be still valid and 
not expired)

• Copy of your ID with your photograph where your address 
is visible (Slovak OP)

• Your photo in JPG format

Note that if you have already expired passport and Slovak 
Identity Card you will need to fill in the request for "Osvedcenie 
o Statnom Obcianstve" before applying for passport renewal.

All relevant details are here:

https://www.mzv.sk/web/canberra/konzularne_informacie/
statne_obcianstvo

2. You can contact Mrs Heffner for other consular matters 
to secure your appointment

 Consular days will be held at the Honorary Consulate of the 
Slovak Republic.

Address:

Level 2, 11 Mounts Bay Rd, Perth WA 6000 (EY building) c/o 
Tank Stream Labs

(please ring the bell when you get to the second floor)

Opening Hours:

Dates and times will be confirmed later.

Please contact Slovak Embassy in Canberra on (02) 6290 2405 
for further information or to organise your appointment.

„MALÝ FOTBAL, VELKÉ SRDCE“
“MALÝ FUTBAL, VEĽKÁ VÁŠEŇ”

FANDÍME NAŠIM TÝMŮM - PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ TÝMU

MISTROVSTVÍ SVĚTA V MALÉM FOTBALE 
32 národností, 1000 hráčů

1. 10. – 10. 10. 2019

Langley Park, Perth

PROGRAM:
1. 10.  6:30PM   -  Opening Ceremony

ČESKO
2. 10.  7:00PM   -  Česká republika x Singapore 
4. 10.  7:00PM   -  Česká republika x Srbsko
6. 10.  7:00PM  -  Česká republika x Chile

SLOVENSKO
2. 10.  8:30PM   -  Slovensko x Japonsko
4. 10.  8:30PM  -  Slovensko x Costa Rica
6. 10.  8:30PM  -  Slovensko x Tunisko

Stránky Světové federace malého fotbalu: http://www.minifootball.com/

Česká asociace malého fotbalu: www.malyfotbal.cz

Slovenský zvaz malého futbalu: https://malyfutbal.sk/

Informace o dalších společných aktivitách blíže k datumu mistrovství.
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REAKCE NA AKCE: ZABÍJAČKA ALIAS VEPŘOVÉ/BRAVČOVÉ HODY
Poprvé za dobu, co bydlím v Austrálii, jsem se z pracovních důvodů nemohla zúčastnit Zabíjačky. Pomohla 
jsem alespoň s přípravou cen do Kola štěstí a s objednávkami uzenin, ale největší práce s průběhem samotné 
akce byla na ostatních členech výboru. Trochu s obavami jsme všichni sledovali předpověď počasí, protože to 
vypadalo na deštivý den. A grilujte prase, když prší! Zajistili jsme přístřešky pro případ, že by opravdu pršelo. 
Naštěstí se v den D obloha rozjasnila a lepší počasí na konec srpna jsme si ani nemohli přát. Po návratu do 
Perthu jsem se hned začala vyptávat, jak bylo. Kontaktovala jsem ty, co se na zajištění akce podíleli, tedy členy 
výboru a pomocníky, i kamarády, co byli na nové ‚verzi‘ Zabíjačky přítomni. Přečetla jsem si také komentáře 
některých z účastníků. 

Jitka (předsedkyně asociacie): Z mého 
pohledu to byla parádní sobotní akce! 
Velký úspěch, obrovská spokojenost, 
výtečně odvedený kus práce bez nejmen-
ších zádrhelů. 

Marcela se osvědčila jako skvělý orga-
nizátor úplně na všech frontách, Míša 
byla prostě hvězda a nejkrutější šéfová 
kuchyně, pivní baronka Regina s úsměvem 
na tváři prodala pivo i nealkoholikům. 
Radek vyzařoval pohodu u pípy, že se 
chtělo zpívat a vůbec ho, alespoň viditel-
ně, nerozhodily naše neustálé požadavky 
na zvukovou techniku, Jura kraloval 
profesionálně u balíčků, jako každý 
rok. Petra s Veronikou bravůrně krotily 
nekonečnou frontu hladovců a vydávaly 
talíře jídla s velkým úsměvem, Martina s 

Katkou úžasně zvládaly nápor na poklad-
ně i své děti dlouho do noci! Nová forma 
tomboly se setkala s příznivým ohlasem, 
nicméně mi v neděli selhávaly hlasivky po 
tom celovečerním prodávání „vajglíčků“ a 
vysvětlování hvězdiček. 

Prostě jsme odvedli neuvěřitelnou horu 
práce na place v den D i důkladnými 
přípravami před ním. A ti nahoře to viděli, 
takže nám zařídili parádní slunečný den!

Marcela (hlavní organizátorka): Více 
nervů a starostí jsem měla před akcí. V 
samotný den to už šlo hladce, i když to 
byla rušná akce, furt byl někdo v pohy-
bu. Přijeli jsme s Andrewem, řezníkem a 
majitelem čuníků, už dopoledne v 9:30. 
Byl předtím několik dnů pracovně mimo 
Perth, takže opravdu oceňuji, že byl 
ochoten se ujmout rožnění selátek. Odvedl 
úžasnou práci, přitom říkal, že bez pomoci 
lidí z kuchyně by to nešlo. Lidi mi říkali, 
že rožněné maso bylo cítit už ze vzdále-
nosti 800m od klubu. Kolem rožnění byl 
chvílemi děsný chaos, každý chtěl točit.

Radek (člen výboru za výčepním pul-
tem): Všechno proběhlo dobře, v klidu, u 
pípy nebyly žádné fronty, pivko se vytoči-
lo, lidi se bavili, děti si to užily v dětském 
koutku. K večeru už byla zima, ale to je v 
srpnu normální.

Petra (členka výboru u výdeje ve-
čeří): No, měli jsme frmol při výdeji, 
vůbec jsme se nezastavily. Ani jsem si 
nestihla popovídat s lidmi. Andrew, Iveta 
a Marcela pekli, byli úžasní, odvedli 
kus skvělé práce. Nejvíc mě překvapila 
Claudet a její kamarádka; přišly jako 
hosté se pobavit, ale když viděly, že jsou 

zapotřebí další ruce v kuchyni a při výde-
ji, hned se chopily táců a začaly pomáhat. 

Veronika (členka výboru u výdeje ve-
čeří): Byla jsem sice na akci, ale nic jsem 
neviděla, neslyšela, ani se nenajedla, ani 
nenapila. Akce byla asi skvělá, ale já jsem 
se od okna s výdejem jídel nikam nedo-
stala. Jenom jsem si vyslechla pozitivní 
i negativní  komentáře. Ráda bych dala 
vědět těm nespokojencům, že my tuto 
práci odvádíme dobrovolně a kdyby nebyli 
ochotníci ve výboru, tak se podobné akce 
nekonají. Pokud lidi nejsou spokojeni, tak 
ať si příště dojdou do restaurace, kde mají 
profesionální servis.

Míša (vedoucí kuchyně): Tato zabijač-
ka byla úplně jiná i pro kuchyň. Parta se 
sešla menší než minulý rok, ale o to více 
bylo smíchu a pohody. V týmu exceloval 
Peter jako mistr nožů, Lukáš, který se stal 
pánem ohně a páry, veškeré vodstvo bra-
vůrně ovládla Anetka, a Markétka,  která 
jen před pár týdny přiletěla do Perthu, se 
s krásným úsměvem ujala chystání a zdo-
bení všemi chtěných knedlíků... navíc nám 
ještě pomáhala Danka a Rado, seč jim síly, 
nohy i ruce stačily... a mně už zbylo se jen 
pyšně usmívat na tuto partu a starat se o 
jejich pitný režim. 

Peter (pomocník v kuchyni): Tak ako 
na minuloročných bravčových(vepřových) 
hodách, aj tento rok som sa rozhodol, že 
prispejem k uskutočneniu tejto udalosti a 
to prácou v kuchyni. Kedže som ešte v ne-
dávnej minulosti pracoval v reštauráciách 
ako kuchár, beriem to aj ako príležitosť 
aspoň na chvíľu sa vrátiť (aj keď trochu 
inak) do komerčnej kuchyne. Šéfka Míša 
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dala dokopy celkom usilovný tým, ktorý 
sa tak nejak prirodzene spolu zohral a 
okrem práce bol schopný sa aj zabaviť. 
Mimochodom, Míša bola moja prvá šéfka 
v živote, ktorá nám nielen dovolila popíjať 
pivko počas šichty, ale nám ho aj doniesla. 

Trochu ma mrzí, že nie všetci hostia boli 
spokojní s našimi „službami“, hlavne čo 
sa týka rýchlosti podávania jedál. Chcel 
by som len pripomenúť, že všetci, ktorí 
sa podieľajú na príprave klubových akcií, 
sú dobrovoľníci, niektorí s limitovanými 
skúsenosťami, ktorí ani presne nevedia, 
do čoho idú, len chcú proste pomôcť. 
Okrem toho bravčové hody v tejto podobe 
prebehli prvý krát, takž si myslím, že 
očakávať dokonalý servis nie je úplne na 
mieste. Preto by som chcel poprosiť hostí 
o zhovievavosť na ďalších akciách. A my 
sme sa, myslím, poučili, chyby vychytali 
a posnažíme sa, aby ďalšie bravčové hody 
prebehli s väčšou spokojnosťou hostí.

Dana (pomocnice v kuchyni): 
Tohtoročná zabijačka bola celkom iná ako 
po minulé roky aj keď som sa nezabávala, 
pretože som pomáhala v kuchyni, kde bolo 
všetko tip top zorganizované pod taktov-
kou Mišky Ondové.

Markéta (pomocnice v kuchyni):

„V kuchyni se sešla jedna banda 
a byla to vážně velká sranda!

Knedlíky mizely v páře, 
rudly nám z toho tváře.

Tlačenka, co voněla jak sviňa, 
se v davu rychle rozpustila!

A když přišla řada na prase, 
už jeli jsme jak na páse!

Byla to vážně paráda,  
břicha plná až do rána! 

Vypilo se hodně piva,   
jak to už v “Československu” bývá!

Míše za to velké díky,  
byla čest tam s Vámi býti!“

Lucie (host a fotograf): Jako správný 
Pražák z Vinohrad jsem zabijačku zažila 
snad pouze jednou, jako malá holka na 
návštěvě u mého venkovského prastrýce. 
A jako dítě vybíravé jsem samozřejmě 
nic z těch divně vypadajících pochutin 
nejedla. Zřejmě bych v této ignoranci 
vesele pokračovala, nebýt toho že jsem 
se přestěhovala do Perthu. No a v Perthu, 
daleko od domova, je každý český výrobek 
a pochutina vzácností největší, a tak jsem 
i já před lety poprvé ochutnala jitrnici i 
jelito. A i když se tyto tradiční zabijačkové 
výrobky nestaly něčím, bez čeho nedokážu 
žít, docela jsem se na ně jednou do roka 
těšila. Takže když jsem se dozvěděla, že 
letos budou hody opravdu z trochu jiného 
soudku, docela mě to zamrzelo. Musím ale 
říct, že nakonec jsem byla velmi spokoje-
ná – dala jsem si aspoň tlačenku, pokrm, 
který bych v Čechách také zřejmě nikdy 
neocenila – a večeře byla tak dobrá, že 

jsem se ze samého entusiasmu prořezala 
příborem až na ubrus. Sladkou tečkou 
večera byl vynikající třešňový kned-
lík posypaný cukrem a politý máslem. 
Závěrečná pomoc s úklidem mi pomohla 
všechno pěkně strávit a já v půl jedné 
ráno dorazila domů s dobrým pocitem, 
že jsem při úklidu alespoň pár kalorií 
z večeře spálila. Děkuji týmu za příjemný 
večer a budu se se zvědavostí těšit, co 
nám připraví na příští rok. 

Markéta Turečková (host): Večer byl 
skvělý, krásné pěvecké překvapení, 
večeře výborná a točené pivo ještě lepší. 
Skvělá organizace. Děkujeme a prosíme o 
kontakt na řezníka.

Míra Procházka (host): Moc děkuji za 
příjemný večer, skvělé pivo a výbornou 
večeři při českém pokecu a poslechu 
české hudby.

Andrea (host): Úžasný večer.

Míša a Jiří (hosté): Výborné pivo a jídlo, 
super zábava. Tešíme se na příští rok.

George a Martina Dobson-Brown 
(hosté): Thanks for a great evening. I 
particularly enjoyed the great food, fri-
endly chatting and watching the piggies 
being roasted.

Katarína a Viktor (hostia): Pekný 
večer, dobrá zábava, akurát na ten malý 
priestor tam bolo priveľa ľudí. Večera 
nám chutila, i keď my máme radi mäso 
viacej korenené, ale to je otázka osobnej 
preferencie. Spev opernej umelkyne bol 
krásny, ale predstavovali by sme si ju na 
tematicky inej akcii.

Braňo (host): Dobrá zábava, pivko 
výborné, mäsko trošku žuvacie, ale to sa 
pri rožnení stáva, že nie všetky časti sa 
dôkladne prepečú.
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Kdy:      Školní soboty od 9:30 do 12:00
Kde:   Wembley Downs Primary School, 
39 Bournemouth Cres., Wembley Downs 

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

Výuka se zaměřuje na rozvoj komu-
nikačních 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.

NABÍZENÉ PROGRAMY :
Předškolní výuka 
Začínající čtenáři 

Čtenáři 

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

Dotazy ráda zodpoví Jitka Smith na 
0406 026 840 nebo na 
CzechSchoolPerth@gmail.com

LETOS JIŽ POPÁTÉ!  
ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILMOVÝ 
FESTIVAL V PERTHU 
Je to až k nevíře, jak ten čas letí, chtělo by se psát. Našemu festivalu bude v 
listopadu pět let. Pokračovat by se dalo v nostalgickém tónu, jak to tenkrát 
bylo a spolu s klasiky si nenechat ujít možnost zahlásit něco ve smyslu “Jo 
tenkrát, to byly časy, to si nemůžeš pamatovat! Pamatuješ?” Ale nebuďme 
sentimentální (a “...s hlavou vztyčenou budeme hleděti budovati lepší zítř-
ky”) a pojďme se společně těšit na další svátek českého a slovenského filmu. 
“Já se Ti tak těším, že z toho těšení ani nemůžu usnout. Spi, ty brepto!”

“Kujme pikle, kujme pikle, obvyklé i neobvyklé.” A uvidíme, co z toho nako-
nec bude, takže si pro teď rezervujte ve svých diářích čas od 20/11 – 24/11 
a rozhodně si nenechte ujít příležitost zajít na český a slovenský film. A 
podle hesla „Nebudeme se pouštět do žádných větších akcí…“ to bude opět 
velké, plné překvapení, se skvělou atmosférou. A již brzy Vám představíme 
letošní filmy a novinky.

Tak nám držte palce během příprav, a pokud byste rádi přiložili ruku k fes-
tivalovému dílu, ozvěte se nám na email csa@CzechSlovakWA nebo na FB /
CSFilmFestWA/, budeme rádi. 

Martina

Dobrý deň,

Literárny odbor Kultúrnej komisie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zisťuje stav slovenskej literatúry vo svete a prosí nás 
o pomoc pri hľadaní autorov, ktorí sú Slováci a žijú, pôsobia a píšu po slovensky (poéziu, prózu, odbornú literatúru) v Západnej 
Austrálii.

Ak viete o Slovákoch žijúcich v Západnej Austrálii, ktorí píšu a publiku jú slovensky alebo anglicky, alebo ste sami aktivnými spiso-
vateľmi, prihláste sa nám, prosím, na náš klubový email, csa@czechslovakwa.org,do 25. Septembra.

Ďakujeme.

Kateřina Švejcarová

Hledáme učitele  
i asistenty k pravidelné 

sobotní výuce  
i k doplňkovým programům.

Zájemci, své Resume  
a dotazy zasílejte na email:

CzechSchoolPerth 
@gmail.com

Nebo se přijďte  
přímo za námi  

podívat do školy 
 kteroukoliv sobotu.

PRACUJETE RÁDI S DĚTMI?

MÁTE ZKUŠENOSTI S 

VÝUKOU, VEDENÍM TÁBORŮ, 

ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ ČI 

RODINNÝCH CENTER?

Přidejte se do 
našeho týmu! 

Uvidíte, jak se učí  
bilingvní děti a kolik  
radosti, sebepoznání  

a skvělého pocitu vám  
to přinese.

HLEDÁME UČITELE I ASISTENTY

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

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

Výuka se zaměřuje na rozvoj komu-
nikačních 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.

NABÍZENÉ PROGRAMY :
Předškolní výuka 
Začínající čtenáři 

Čtenáři 

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

Dotazy ráda zodpoví Jitka Smith na 
0406 026 840 nebo na 
CzechSchoolPerth@gmail.com
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KONZULÁRNÍ MINIOKÉNKO - PASY
Ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR v Sydney jsme pro vás připravili odpovědi na několik nejběžnějších dotazů, týkajících se 
vyřizování pasů a změn údajů v nich, které často mezi krajany kolují.  
Pokud vyřizujete jakékoliv dokumenty, JE DŮLEŽITÉ, ABYSTE SE NA KONZULÁT OBRACELI PRO SPRÁVNÉ A AKTUÁLNÍ INFORMACE, 
a to přednostně e-mailovou komunikací. Konzulát na vaše dotazy odpoví obratem a správný postup pak ušetří spousta času vám, žadate-
lům, i pracovníkům konzulátu.

1. Musí se žadatel osobně dostavit na konzulát v Sydney? 
ANO, z důvodu nutnosti odebírání otisků prstů. 

2.  Jaké jsou úřední dny a hodiny? 
Aktuální informace na: https://www.mzv.cz/sydney/cz/o_konzulatu/index.html 
Uvedené úřední hodiny jsou vyhrazeny pro osobní podání přímo na úřadě, korespondenční podání (zaslání žádostí poštou) a 
telefonické a e-mailové dotazy jsou vyřizovány od pondělí do pátku.  
V případě nutnosti zajištění návštěvy mimo úřední hodiny konzulátu kontaktujte, prosím, konzulát na jedné z e-mailových ad-
res: 

•	 Pasy, matriční doklady (rodné a oddací listy), osvědčení o státním občanství: passports_sydney@mzv.cz

•	 Víza, CzechPoint (výpisy z rejstříku trestů, datové schránky apod.): visa_sydney@mzv.cz

•	 Ostatní: sydney@embassy.mzv.cz 

Z důvodu vytíženosti pracovníků přijímáním žádostí podávaných osobně v průběhu úředních hodin využívejte, prosím, před-
nostně e-mailové komunikace. Naprostá většina e-mailových dotazů je vyřizována v rozmezí 1-2 pracovních dnů. 

3. Je nějaká nutná minimální platnost pasu pro obnovení platného pasu nebo to lze udělat i v poslední den jeho platnos-
ti? 
Není, lze vyřídit i v poslední den platnosti.

4. Jaké dokumenty jsou třeba k předložení, pokud je pas stále platný?  
Platný pas a fotografie stanovených rozměrů  
(pro dospělé: https://www.mzv.cz/file/793728/Sablona_pro_pasovou_fotografii.bmp,  
pro děti: https://www.mzv.cz/public/a/b8/ab/1850482_1478548_Foto_deti_1.pdf) 

5. Jaké dokumenty jsou třeba předložit, pokud už je pas neplatný?   
Kontaktujte, prosím, konzulát na adrese passports_sydney@mzv.cz 

6. Jaké dokumenty jsou třeba dodat, pokud se žádá o změnu jména v pase, například po sňatku? 
Kontaktujte, prosím, konzulát na adrese passports_sydney@mzv.cz  

7. Kde najdu potřebné formuláře?   
Kontaktujte, prosím, konzulát na adrese passports_sydney@mzv.cz 

8. Jak dlouho trvá vyřízení nového pasu od požádání do obdržení? 
Oficiální lhůta pro vystavení cestovního dokladu je 120 dnů. Vystavené doklady jsou většinou zasílány v rozmezí 4-6 týdnů. 
Cestovní doklad je možné převzít na Konzulátu ČR v Perthu (není nutná opětovná návštěva Generálního konzulátu v Sydney) za 
předpokladu uhrazení poštovného za zaslání dokladu (hradí se při podání žádosti). 

S dotazy k vyřizování a získávání českých dokumentů, českých víz a dalších konzulárních informací se obracejte i na Konzulát ČR přímo 
zde v Perthu:

Honorární konzul: Ing. Zdeněk Cihelka 
Adresa konzulátu: 27 Virgilia Street, Duncraig WA 6023 
Telefon: (08) 9246 7102 
E-mail: perth@honorary.mzv.cz 
ÚŘEDNÍ HODINY: pouze ve středu 15:00 - 19:00. Osobní návštěvu je nutno předem dohodnout.

Upozorňujeme na změnu statusu - dosavadní název „Honorární konzulát České republiky“ se nahrazuje názvem „Konzulát České republiky“.

S DOTAZY K VYŘIZOVÁNÍ A ZÍSKÁVÁNÍ SLOVENSKÝCH DOKUMENTŮ, VÍZ A DALŠÍCH KONZULÁRNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ SE OBRA-
CEJTE NA HONORÁRNÍ KONZULÁT SR V PERTHU:
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix 
Adresa konzulátu: Level 2, 11 Mounts Bay Road, Perth WA 6000 
Telefón: 1300 426 311 
E-mail: consul@fortix.com.au 
nebo na Konzulárne oddelenie velvyslanectva SR: 
47 Culgoa Circuit, O´Malley, Canberra 2606 
Telefón: (02) 6290 1516 
E-mail: cons.canberra@mzv.sk 
Web: www.mzv.sk/canberra

CSA of WA

https://www.mzv.cz/sydney/cz/o_konzulatu/index.html
mailto:passports_sydney@mzv.cz
mailto:visa_sydney@mzv.cz
mailto:sydney@embassy.mzv.cz
https://www.mzv.cz/file/793728/Sablona_pro_pasovou_fotografii.bmp
https://www.mzv.cz/public/a/b8/ab/1850482_1478548_Foto_deti_1.pdf
mailto:passports_sydney@mzv.cz
mailto:passports_sydney@mzv.cz
mailto:passports_sydney@mzv.cz
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JAK VZPOMÍNÁME NA LISTOPADOVÉ UDÁLOSTI ROKU 1989
Listopadové politické změny měly dopad na život každého z nás. Nejen těch, co v té době v Československu 
žili, ale i těch, co svůj domov opustili v smutném vědomí, že se do rodné vlasti už nikdy nevrátí. Rozhodli jsme 
se dát dohromady mozaiku vzpomínek na listopad 1989 Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii.
V dnešním čísle našeho měsíčníku uvádí-
me opět vzpomínky těch, které zprávy o 
revolučních událostech v Československu 
zastihly mimo jeho hranice. Jak a kdy se 
dověděli o politických změnách ve své 
rodné zemi? Co je napadlo jako první? Za 
jak dlouho jeli navštívit své příbuzné?

Dagmar Hlavatá (Rise Community 
Network – Klokan 2018-05): „O tom, co 
se odehrálo v listopadu 1989, jsem se 
dověděla od rodiny, co zůstala v ČSSR. 
Emigrovala jsem v roce 1986, takže nitě 
s domovem ještě nebyly zcela zpřetrha-
né. Navštívit příbuzné a kamarády jsem 
jela hned v roce 1990. Měla jsem trochu 
obavy, přece jenom to bylo krátce poté, 
kdy emigranti dostali amnestii. Ale vše 
bylo OK a bylo to moc prima, že jsem 
se mohla opět sejít s rodinou. Byla jsem 
hrozně ráda, že budeme moct cestovat na 
obě strany. Taky jsem si tenkrát říkala, 
že je dobře, že lidi budou moct podni-
kat, protože Češi jsou moc zruční. Budou 
moct pracovat na sebe a budou tak víc 
produktivní.“

Lída Warren (Sběratelka lidových krojů 
– Klokan  2018-09): „Emigrovala jsem se 
svým bratrem v roce 1968 a naše mamin-
ka se za mnou přistěhovala v roce 1974. 
Pustili ji, když podepsala, že nebude brát 
československý důchod. Já jsem zase mu-
sela podepsat australské vládě, že ji budu 
živit a že si maminka nebude nárokovat 
důchod tady v Austrálii. S celou naší rodi-
nou jsme byly pořád v kontaktu a byli to 
naši příbuzní, kteří mamince volali a o lis-
topadu 1989 jí řekli. Taky jsme něco vidě-
ly v televizi. Měly jsme obě velkou radost. 
Máma vždycky říkala, že neumře, dokud 
komunistická vláda nepadne. Po únoru 
1948 jim vzali všechno, co rodina vlastni-
la. Mému dědovi znárodnili farmaceutické 

podniky a ještě ho nutili, aby podepsal, že 
je s radostí věnuje vládě, což on neudělal. 
Moje generace zažila tu hrůznou dobu, 
kdy lidi byli odvezeni v noci z bytů, rodiče 
šli do pracovních táborů, děti do dětských 
domovů a druhý den se do takto uvolně-
ných bytů, plně zařízených, nastěhovaly 
rodiny komunistických papalášů a sovět-
ských soudruhů. Takže není se co divit, že 
pro takto zkoušené lidi byl listopad 1989 
velkým zadostučiněním. 

Jako malá jsem snila o tom, že se stanu 
švadlenou. Ale zlovůle komunistické ře-
ditelky základní školy, kam jsem chodila, 
mi neumožnila jít studovat na oděvní 
průmyslovku, protože jsem byla dcerou 
‚buržuů‘. Jsem ráda, že teď se takovéto 
naschvály už stát nemohou. A další věc, 
která mě těší, je, že za nějakou dobu 
po odchodu komunistů z vlády musely 
odjet z Československa i ruské vojenské 
posádky.“ 

Vladimír Maštalíř (Modelář – Klokan 
201709): „Od roku 1985, kdy jsme do 
Austrálie s manželkou a dvěma malými 
dětmi emigrovali, sledovali jsme kromě 
australského tisku také Izvestiju, populár-
ní sovětské noviny. Ty byly v tehdejším 
Československu zakázané, protože obsa-
hovaly demokratické články – Gorbačov 
už byl u moci. Tak nějak jsme jisté 
politické změny čekali. Jednoho dne se na 
hlavní stránce západoaustralských novin 
objevila fotka českého policisty s obuš-
kem. ‘Co se to v Československu děje?‘, 
ptali jsme se. Další den byla na titulní 
stránce fotka Havla při projevu. ‘Tam 
se asi opravdu něco děje‘, říkali jsme si. 
Měli jsme jen kusé informace, různě jsme 
si domýšleli. Ruské tanky nezasáhly jako 
v roce 1968, tak asi to všechno opravdu 
vede k nějaké změně. Dostala se k nám 
zajímavá informace, že jedna sovětská 
tanková divize dostala rozkaz vyjet na 
Prahu, ale oni to odmítli splnit. Prý situ-
ace je vážná, ale ne kritická. 

Dál jsme s napětím sledovali vývoj 
událostí. Havel to vede, ale to je kulturní 
člověk, dramatik, bude také dobrý politik? 
Dotáhne to všechno do konce? Ale všech-
no dobře dopadlo, a komunisté museli 
opustit vládu.

Hned, jak to šlo, jsme požádali o amnestii. 
K našemu překvapení to šlo bez problé-
mu, na Praze 4 naší žádost vyřídili velmi 
rychle. Když jsem si šel pro rozhodnutí, 
viděl jsem svůj spis ‘Odsouzen za nedovo-
lené opuštění republiky‘. Přečetl jsem si, 
že advokát, který nám byl v naší nepřítom-
nosti přidělen, požadoval podmíněný trest 
na dva roky, ne nepodmíněný. Na tu dobu 
to bylo od něj velmi odvážné a já bych mu 
rád za jeho statečnost poděkoval.

Co se týče polistopadového dění, tak  
jsme byli hodně smutní z rozpadnutí 
Československa. Přece jenom v jednotě 
je síla. To se týká i politiky. Nelíbilo se 
nám, kolik různých stran se vytvořilo 
a jak se tím demokratická politická síla 
roztříštila. Obávali jsme se návratu ko-
munistů do vlády.“

Jana Vodesil-Baruffi (Výtvarnice – 
Klokan 2018-02): „Československo jsem 
opouštěla za dramatických okolností v 
roce 1981, navíc s pocitem, že se tam už 
nikdy nepodívám, že vidím své rodiče 
a vše, co je mi blízké a čemu rozumím, 
naposled. Vrátit se na návštěvu znamenalo 
tenkrát vězení, protože jsme byli odsouze-
ni za nedovolené opuštění republiky. Moje 
mamka se za mnou přijela podívat až na 
začátku roku 1989. Zemřela nečekaně půl 
roku po návštěvě. Rodina mně to zatajila, 
nechtěli, abych jela domů za takových 
smutných okolností. Bohužel si tehdy 
neuvědomili, že mne okradli o poslední 
rozloučení s mojí maminkou. Byla jsem 
z toho ve velkém šoku, vždyť jsem s 
mámou byla před půl rokem. O listopadu 
1989 jsem se dověděla z televize. Moje 
první cesta domů krátce po revoluci byla 
velice emocionální, s rozdílnými pocity: 
získané svobody a osobní ztráty.“

Gábina
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Stát se platícím členem České a slovenské asociace v 
Západní Austrálii ANO či NE?

Jednoznačně ANO!
Ale proč?

Jak to?
Protože více členů znamená více peněz na akce.

Pokryjí členské příspěvky náklady na naše akce?

CCo z toho budu mít já?

A kolik mám zaplatit?
Neboj, nezrujnuje ti to rodinný rozpočet. 

Pro rodinu je to 40, jednotlivec to má za 30,
studenti a penzisti za 20, studentské páry za 25.

Tak jo, kde to mám zaplatit?

Tak upřímné díky.
TTvoje Česká a slovenská asociace v Západní Austrálii

Skvělé by bylo hned tady při vstupu hotově či kartou nebo převodem na účet Asociace.
Mrkni na stránky www.czechslovakwa.org nebo na Facebook, tam to najdeš.

Kromě skvělého pocitu, že v této vzdálené zemi 
přispíváš na udržování kultury a tradic států, v 

nichž jsme se narodili a k nimž vždycky budeme 
mít výjimečný osobní vztah, dostaneš slevu na 

vstupné na všechny naše akce a každý měsíc Ti ve 
schránce přistane časopis Klokan.

Jasně, že ne, poplatek je spíše symbolický. Ale čím více nás členů bude, 
tím větší ješance na získání zajímavých grantů pro činnost Asociace, 
které pro její fungování nezbytně potřebujeme. Každý člen se velmi 
počítá. No a více peněz přinese jiné a možná ještě lepší akce než je 

třeba táborák.

Čím větší bude počet platících členů Asociace, 
tím větší a kvalitnější akce a zábava pro Vás.
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KAM DO JARNEJ PRÍRODY – BUSH FOREVER
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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 

• Alena mluví česky a specializuje se na léčbu 
bolesti zad a posilovacích cvičení a je možné se 
k ní objednat také na masáž. 

• Emily terapeutka s mnohaletou zkušeností, 
specializuje se na sportovní, rehabilitační a 
terapeutické masáže. 

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

A fully functional bar for hire! Complete with draft beer system,  
8 taps, spirit storage, 2 rinsers, and a cool room.

Perfect for weddings, BBQs, private parties, buck’s & hen’s, 
festivals & public events!

Get your free 

quote today!

Email Sharka or Ado 
at enquiries@

littletaptrailer.com.au.

http://www.radiovysilaperth.com/
www.thehoneycake.com
http://www.facebook.com/Testarossafitness
https://www.instagram.com/testarossaandrea/?hl=en
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September máme v Čechách a na Slovensku neodmysliteľne spojený so začiatkom školského roku. Aké 
v súvislosti so septembrom? Pre celý svet je to určite teroristický útok na Svetové obchodné centrum v New Yorku, pre české krajiny 
násilná smrť kniežaťa Václava , deň, ktorý sa stal štátnym sviatkom

– Nemeckej ríše
Slovenského štátu začali
Poľska začala

– veľký požiar 
zničil 

– bola vztýčená štátna 

Kráľ
Melbourne. Tento deň bol vyhlásený 

eň lskej štátnej vlajky. 
–

si dal patentovať fotoaparát
ktorý používa

–

– , jediná preživšia loď 

Španielska, čím sa stal
prvou loďou, ktorá 

– študenti 

založili vyhľadávač
spoločnosť založili 4. 

–
lius Fučík, český spisovateľ, 

–

– došlo 

– Železná
Maďarskom

šli tisícky

–
Perzskej ríše

víťazstve sa stal inšpiráciou 

–

–
odštartovala sovietska loď

pozemské formy života (z 
zložitejšie oli korytnačky

–

– Bola založená korporá
äčší výrobc

až 2007.
–

Ústava Spojených štátov
–

električky
– ťazstvom na exhibičn

ukončil 
Jan Železný

e oštepo
–

– angličtině
od spisovateľa

–

spoločnosti na občiansku

–

– la založen

– Odštartovala čínská koz
loď Šen čou 7 Číňan

– kráľ Fridrich II. 
Štaufský

českému kráľovi Přemyslovi 

boji o ríšsku kráľovskú korunu.
–

–

štáte Victoria 
bierať celkom 

pričom ten 
najväčší kus vážil

–

–

Petržalky a Devína 

a Veľkej Británie sa tiež 
vyriešiť do troch mesiacov 

problém poľskej a maďarskej menšiny 
Č

te, že:
– Neďaleko od Škó dôsledku požiaru zrú vše

ľ používaných v
– najsmrtonosnejších hurikán

c než ľu
– Alžb zavražde
– končilo Veľ víťazstvom
– Americký traťmaj režil nehodu, pr šla železná tyč, kt rá zničila väčšiu časť 

ľa č e prvé seriózne š ch č
ť

bola prijatá súčasná 

 

 

Boleslavi svojím bratom zavražde
české knieža Václav?
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– (rajče) bezpečnú po tom, ako Robert Johnson zjedol v v americkom štáte

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_historických_výročí; s.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Vybraná_výročí_dne/září; 

Koutek češtiny:

kníže  

Kútik slovenčiny:

 

Vlajka sa vztyčuje (vyťahuje/spúšťa) po stožiari či žrdi, má 

nosí a je pevne spojená priamo so žrďou, nemá predpísaný pomer 
strán a nemusí byť umiestnená len vodorovne. 

Slova kníže a hrabě jsou vjednotném čísle mužského životného 
rodu, ale skloňujeme je podle vzoru kuře. Vmnožném čísle už 

jména středníhorodu. Patří mezi 5 slov, 
která mají odlišný rod pro jednotné a množné číslo. Dalšími jsou 

dítě, oko a ucho črodu středního, ale vč.
ženského. Tato výjimka se nevztahuje na tvary oka a ucha, které 
označují předměty. Zde zůstáváme ustředního 

KARLŠTEJN V AUSTRÁLII.

Byla jsem na dovolené v Darwinu a jeden den jsem jela do Litchfield National Park.  Najednou, v malém městečku Batchelor, ‚in the 
middle of nowhere‘, tam vidím miniaturní stavbu, která mi silně připomínala Karlštejn. Tak jsem zastavila, no a ono opravdu.... Karlštejn 
v Northern Territory!  No chápete to? 

Na ceduli jsem si přečetla, že autorem této repliky Karlštejna je pan Bernie Havlík, český imigrant, horník v důchodu. Miniaturní hrad 
postavil na vyčnívající skále v parku uprostřed města. Pracoval na něm až do své smrti v roce 1990. Malý park je po něm pojmenovaný 
na Havlik Park.

Veronika

Podrobnosti najdete na https://www.atlasobscura.com/places/karlstein-castle-replica

     

This mini version of the famous Bohemian castle was lovingly built by a Czech immigrant and mineworker.  

Quirky and incongruous, this Bohemian castle stands out in the little town of Batchelor in Northern Territory, Australia. Modeled on the 
famous Karlstein Castle in Czechia, it was built by Bernie Havlik, a retired mineworker from the nearby Rum Jungle Uranium Mine.  

Havlik, a Czech immigrant, devoted his retirement to serve the town as a volunteer gardener after the mine closed in 1971. He built this 
unusual gothic castle to cover an outcrop of stubborn rock in a park in the town center. Havlik worked on the project up until his death 
in 1990. The castle still stands in his namesake Havlik Park as a tribute to his community spirit.

Havlik’s castle isn’t all that makes Batchelor famous. The remains of the uranium mine and its deep radioactive crater are nearby. And 
so is the wartime airfield, still in use, where General Douglas Macarthur first set foot on Australian soil in March 1942 after the fall of 
Corregidor in the Philippines. From Batchelor, the U.S., Australian, and Dutch air forces flew bombing missions on Japanese targets in 
Indonesia and beyond. 

The castle is located in Havlik Park at the intersection of Tarkarri Road and Rum Jungle Road. It is quite close to several other local 
attractions including the butterfly sanctuary, Batchelor Museum, and Litchfield National Park.

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.

11 august 11am
14 september 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 2019 Kurzu českého jazyka pro dospělé 
začíná v úterý 16. července večer.

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: Tomáš Dub  

8 Culgoa Circuit, O’ Malley  
CANBERRA 2606 

Telephone: (02)  6290 1386 
Fax: (02) 6290 0006 

Web: www.mzv.cz/canberra

Konzulát České Republiky 
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: Tomáš Ferko 

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.

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2019

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:  
PO Box 1214, Innaloo, WA 6918

• 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  

(PO Box 1214, Innaloo, WA 6918) nebo emailu 
(csa@czechslovakwa.org) o adrese, kam si přejete Klokana zasílat.

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2019

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!

   1. - 11. 10. 2019 Mistrovství světa v minifotbale

    26. 10. 2019 Tancovačka

 1. - 3. 11. 2019   Kempování

 17. 11. 2019   Oslavy České školy

 21. - 24. 11.  2019  Filmový Festival

  

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


VEPŘOVÉ HODY 2019

LAST DAY OF COLLECTION DATES

EUROPARCEL
INTERNATIONAL SERVICE
SMART WAY . DOOR 2 DOOR

FEBRUARY MARCH

APRIL

DECEMBERDECEMBERNOVEMBEROCTOBER

JANUARY

SEPTEMBER

MAY JUNE

JULY AUGUST

2018

europarcel@mail.com 

www.europarcel.com.au

ABN 72 266 392 365

PERTH

europarcelinternational

PERTH
0401 689 961
(08) 9407 7813

 CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WA CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WASeptember 2019 September 2019 September 2019 September 2019 www.czechslovakwa.orgwww.czechslovakwa.org

If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, PO Box 1214, Innaloo, WA 6918

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

 www.martinudall.com 

LAWYERS 
IMMIGRATION SPECIALISTS 
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