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SPLATNOST ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ  
NA KALENDÁŘNÍ ROK 2021 JE 31. 3. 2021.

POKUD JSTE JE JEŠTĚ NEZAPLATILI, 
PROSÍM UČIŇTE TAK CO NEJDŘÍVE!

Děkujeme!

mailto:LucieVKlokan%40gmail.com?subject=
http://www.czechslovakwa.org/
https://www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA/
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INFORMACE PRO KRAJANY
DEN ČECHŮ V ZAHRANIČÍ - 4. ÚNORA

Všichni Češi žijící v zahraničí mohli poprvé oslavit svůj den, který je zařazen do významných dnů 
České republiky. O vybrání dne se hlasovalo v anketě MZV ČR v minulém roce a zvítězil právě datum 
4. únor. Je to den, kdy si připomínáme den odchodu Jana Amose Komenského z Čech a rozloučení se 
s vlastí na Růžovém paloučku u Žacléře v roce 1628. 

Život Učitele národů Jana Amose Komenského si budeme moc připomenout koncem roku, kdy Vám 
přineseme výstavu KOMenský v KOMiksu, která od loňského roku probíhá v Národním pedagogickém 
muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze. 

KRAJANSKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY V ZAHRANIČÍ 

Podání přihlášek na jazykové kurzy (dvoutýdenní, semestrální i metodický) je 15. březen 2021!

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity 
jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná 
se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá 
znalost českého jazyka.

Podrobné informace na webové stránce Domu zahraniční spolupráce v rubrice Programy a sítě. 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

    Termín kurzu: 16. 7. – 13. 8. 2021

Kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit česky nebo se v ní zdokonalit. Součastí je sezná-
mení s českou kulturou a poznání  České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti 
jazykových znalostí. 

Přihláška a informace na stránce Domu zahraniční spolupráce, rubrika Kurzy a studenti. 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

    Termín kurzu: 23. 8. – 3. 9. 2021

Dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny  je určen pro vyučující českého jazyka 
z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin - výuka dospělých a výuka dětí. 

K přihlášce je nutno přidat i doporučení krajanského spolku. 

Přihláška a informace na stránce Domu zahraniční spolupráce, rubrika Kurzy a studenti.

Více informací k nabízeným programům na: https://www.mzv.cz/sydney/cz/kultura_a_udalosti/vzdelavaci_programy_pro_krajany_a.html

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021 SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 sa uskutoční prvé elektronické Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov 2021 Slovenskej republiky. Povinnosť sčítať sa má každý, kto má v Slovenskej republike 
trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. 

V dotazníku sa nachádzajú aj otázky, ktoré sa špeciálne týkajú Slovákov prechodne žijúcich či pracuj-
úcich v zahraničí.

Podrobné informácie nájdete na: https://www.scitanie.sk/scitanie.../zakladne-informacie

SČÍTÁNÍ LIDU 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

V měsíci březnu a dubnu proběhne sčítání lidu. Sčítání je povinné pro všechny osoby, které mají trvalý  nebo přechodný pobyt 
v České republice. Povinnost se týká i osob žijících v zahraničí ( včetně cizinců). 

Sčítání lidu 2021 začne o půlnoci z 26. na 27. 03. 2021 středoevropského času a do 9.4.2021 bude možné provést registraci sčítané osoby 
prostřednictvím on-line formuláře.

Formulář a více informací na: https://www.scitanie.sk/

https://www.mzv.cz/sydney/cz/kultura_a_udalosti/vzdelavaci_programy_pro_krajany_a.html
https://www.scitanie.sk/
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR - ŘÍJEN 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  se budou  konat 8. a 9. října 2021.  Pro možnost hlaso-
vání na zastupitelském úřadě je potřeba včasné zapsání do seznamu voličů nebo disponovat ke dni voleb 
voličským průkazem. Žádost k zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v 
Canbeře nebo Generálním konzulátem ČR v Sydney  musí být doručena do 28. srpna 2021.

Žádost k zapsání a více informací na: https://www.mzv.cz/sydney/cz/kultura_a_udalosti/volby_do_posla-
necke_snemovny_rijen_2021.html 

VÁNOČNÍ KAPKA KRVE 

Konzulát ČR i obě velvyslanectví  děkují  všem, kteří jste se zapojili do dárcovské výzvy v rámci Vánoční kapky krve během nejkritičtější-
ho období roku, kdy má každá kapka cenu zlata.

Česká a slovenská komunita v Austrálii společně:

- zachránila 63 životů

- povzbudila 7 prvodárců

- spojila téměř všechny australské státy a teritoria (ACT, NSW, VIC, SA, WA, QLD)

DĚKUJEME a za rok opět nashledanou!

KONTAKTY NA ČESKÉ A SLOVENSKÉ ÚŘADY V AUSTRÁLII:
• Velvyslanectví ČR:   E: canberra@embassy.mzv.cz T: (02) 6290 1386
• Konzulát ČR:    E: sydney@embassy.mzv.cz  T: (02) 9581 0111
• Velvyslanectví SR:   E: emb.canberra@mzv.sk    T:(02) 6290 2405
• Konzulární oddělení SR:  E: cons.canberra@mzv.sk   T: (02) 6290 2405

Zpracovala Jitka S.

JIŘÍ ŠTĚDROŇ: JINÝ UŽ NEBUDU
Narodil se 23. 5. 1942 ve Vyškově v rodině hudebního vědce a profesora Jana Štědroně. Absolvoval herectví na Janáčkově 
akademii múzických umění a ještě coby student vystupoval v avantgardním divadélku X62. Současně studoval zpěv u profesora 
Bernarda Kočaře. K jeho nejznámějším hitům se řadí Belinda, Butterfly, Paloma Blanka, Neklidné srdce a Jdi spát.

Když se řekne Jiří Štědroň, řadě z nás 
se před očima vybaví elegantní princ z 
pohádky o Popelce. Ale Jiří Štědroň není 
jen elegantním princem z pohádky. Je 
také zpěvákem, textařem a úspěšným 
prozaikem, kterého jeho pracovní kariéra 
z rodné Moravy přivedla až do hlavního 
města Prahy, kde se natrvalo usadil i se 
svou manželkou Miladou. Společně tu 
žijí ve spokojeném a klidném manželství. 
A protože Morava je jedním z mnoha 
nádherných míst České republiky, které 
oplývá nejen bohatstvím přírodních krás, 
jako jsou louky, vinice, vinohrady, vinné 
sklípky, ale také i milými, laskavými a 
přátelskými lidmi, nadšenými vinaři a za-
pálenými zahrádkáři, nedalo mi to, abych 
se Jiřího Štědroně nezeptala. A zde jsou 
jeho odpovědi.

Pane Jiří, jak se vám a vaší paní v 
rušné Praze žije? Nestýská se vám po 
Moravě a jejích krásách?

https://www.mzv.cz/sydney/cz/kultura_a_udalosti/volby_do_poslanecke_snemovny_rijen_2021.html
https://www.mzv.cz/sydney/cz/kultura_a_udalosti/volby_do_poslanecke_snemovny_rijen_2021.html
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Nijak zvlášť se mi nestýská, v naší zemi 
je všude a odevšad blízko a doma je tam, 
kde jsou vaši nejbližší.

Morava je plná vinných sklípků a 
dobrých vín. Vychutnáte si raději 
skleničku bílého, či červeného vína, 
anebo jste jako velký milovník tenisu 
zapřisáhlý abstinent?

Nepiju prakticky alkohol, kromě jedné 
dvou sklenic piva po tenise nebo po 
představení. Tak jsem si to v několika 
posledních letech navykl. Ale, přizná-
vám, byla to dlouhá cesta, někdy i boj. K 
naší profesi nějaké to zjitřenější spo-
lečenské vyvádění patří, takže jsem si 
vyzkoušel všechno. Bohatýrské nájezdy 
na moravské sklípky, pálenkové ochut-
návky i násobná překročení večerky. 
Nějak mi ale je líp dneska střízlivému. 
Vychutnávání přenechávám těm, co se s 
tím ještě perou...

Co vy a zahrádkaření, vzhledem k 
vaším moravským kořenům?

Vůbec. Měli jsme asi deset let chalupu. 
Prodali jsme ji na sklonku osmdesátých 
let a ani jedenkrát jsem toho nezalito-
val. A snažil jsem se přijít chalupaření, 
včetně sadaření a zahrádkaření na chuť, 
ne že ne. Nepovedlo se.

Dočetla jsem se o vás, že jste o sobě 
prohlásil, že se ve vás pere smysl pro 
pořádek s uměleckou rozevlátostí.  
A že už jiný nebudete. Opravdu už 
jiný nebudete?

Nikdy neříkej nikdy. Ale při pohledu do 
občanky musím konstatovat, že na nějaké 
zásadní změny nezbývá moc prostoru...

Jak vy, tak i vaše paní si stále udr-
žujete šarm a svěžest. Máte pro naše 
čtenáře nějaký recept, jak se udržet fit 
a v pohodě?

Pochopitelně se snažíme, a vůdčí je v tom 
ohledu moje paní, nedevastovat se, pokud 
možno, nevhodnou potravou a pitím. 
A pohybujeme se, nakolik to stárnoucí 
těla dovolí. Ale rozhodující je po mém 
soudu pozitivní přístup k životu a chuť 
do obecné aktivity. S lítostí však dodá-
vám: univerzální recept na vítězství nad 
osudem neexistuje.

Natočil jste stovky písniček. 
Namátkou vybírám Belinda, 
Sedmikráska, Guantanamera a tak 
dále. Mohou se vaši fanoušci opět 
těšit, že je zase uslyší?

Rád si kterýkoli ze svých někdejších hitů 
zazpívám a vážím si toho, že mě o to lidé 
žádají. Nicméně (a snad je to přirozené) 
pokusil jsem se udělat i krok kupředu a 
natočil jsem výběr z novinek, které se mi 
nahromadily v autorském šuplíku. Album 
se jmenuje Jsem jen herec, jsem na ně 
pyšný, ale na odbyt 
bohužel moc nejde. 
Redaktorům nejrůz-
nějších rádií se údajně 
moc líbí, ale nakonec 
většinou sáhnou zase 
po Belindě a spol.

Pro úplnost: nato-
čil jsem v jakémsi 
záchvatu dobré vůle 
nové verze řady z těch 
„starých pecek“, jak 
jim někteří redakto-
ři říkají a zase nic. 
Pokud se něco vysílá, 
tak ty originální 
vykopávky. A to už se 
opravdu zlobím.

Jste stálým členem 
divadla Semafor, 
hostujete ve studiu 
Ypsilon a v řadě dalších divadel. Kde se 
vám hraje nejlépe, kde prostě cítíte, že 
je to ono, že jste jako ryba ve vodě?

Strávil jsem většinu života na zájezdech 
a jsem velice vděčný, že si mohu zahrát 
v Praze, a že dokonce v Semaforu mám 
svou židli, zrcadlo a skřínku. Práce v 
divadlech je většinou zábavná, příprava 
na ni je ovšem náročná a nehonorovaná. 
Ve výsledku ji večer co večer vidí řekněme 
pár set lidí a muselo by se prodat tisíce 
repríz, abychom se dostali na sledovanost 
i té sebemenší televize. To je tragický a 
„nespravedlivý“ nepoměr. 

Ale i tak většina herců, které znám, 
pracuje radši v divadle. Jsou tam víc 
sami sebou a bývá jim tam dopřán pocit, 
že odvádějí cosi kumštovně poctivější-
ho. Cítím se dobře ve všech souborech, 
s nimiž dělám, jinak bych v nich nebyl. 
Vlastně každá sestava, v níž se octnu, 
mi připadá inspirující a zatím snad mě 
vnímají podobně. 

Ale nerezignoval jsem ještě ani na své 
recitálové ambice, občas se k nim taky 
dostanu, jen pravidelnější spolupráci s 
„vlastními“ muzikanty jsem, ač nerad, 
opustil. Nahradil je halfplayback.

Co byste ze své rozsáhlé tvorby našim 
čtenářům doporučil? 

Jestli tedy mohu, rád bych zde zmínil 
svou knížku, která se jmenuje, podle jed-
né ze dvou povídek, jež obsahuje, Každej 
šéf je vůl, pak také Čapkův Krakatit, 
který jsem natočil ve vydavatelství Socha 
jako audioknihu v plném, skoro dva-
náctihodinovém znění.

V Semaforu hrajeme také představe-
ní Začalo to Vestpocketkou, kde mám 
krásnou roličku. S Jiřím Suchým a Jitkou 
Molavcovou také občas vystupujeme 
v mé milované strašnické Barče, kam 
za námi přichází i strašnická krajanka 
Pavlína Filipovská, a tak si vždy uděláme 
pěkný semaforský večer, na nějž se vždy 
speciálně těším. 

Ptala se Soňa Svobodová, 
fotografie a úvod dodala Gábina
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AUSTRALIA DAY & WHITMAN PARK
Bývam neďaleko Whitman parku, bola som v ňom dvakrát na bicykli a asi trikrát v Caversham Wildlife Park. Bolo to ale pred 
pár rokmi a ešte som sa nebola pozrieť do múzea áut a ani na historický vlak, ktorý v parku premáva. A keďže na Australia Day 
sa tento rok pekne vyčasilo, rozhodla som sa do parku opäť zájsť.

Už pri prvých krokoch od parkoviska 
som videla, že sú v ňom zmeny. Bolo tu 
viacej barbeque pultov s krytým altán-
kom a hneď vedľa informačného centra 
postavili nové ihrisko pre deti s prelieza-
čkami a s minikúpaliskom.

Kúsok ďalej bola obnovená nástupná 
stanica do historickej električky, ktorá od-
vezie deti aj dospelých z Village Junction 
Station do Mussel Pool. Vlak, ktorý má 
stanicu až pri jazierke, má trasu dlhšiu a 
vedie cez inú časť parku.  

Novinkou pre mňa bola požičovňa pedálo-
vacích autíčok. Malí i veľkí, každý si môže 
vybrať podľa veľkosti a vkuse a zajazdiť si 
po cestičkách po celom parku. Zdá so to 
byť veľmi populárny dopravný prostrie-
dok, pretože pri prechádzke areálom som 
stretla veľa jazdcov.

Ďalším prekvapením bolo mini múzeum 
tlačiarenských strojov, a to stále funkč-
ných! Mladá majiteľka mi so zápalom 
vysvetľovala technické rozdiely medzi 

starými a súčasnými tlačiarňami. Podľa 
zpôsobu tlačenia sa potom volí papier 
a tlačia sa plagáty, noviny, pozvánky 
a podobne.

Nie som znalcom historických áut a už 
vôbec nie milovníkom revu motora. Páčia 
sa mi staré automobily len ako súčasť 
našej histórie. Preto som do múzea áut len 
tak nakukla od dverí, čo a koľko toho tam 
majú. Zostala som ohromená tým obrov-
ským množstvom exponátov, ktoré som 
zahliadla len od vchodu. Bolo mi jasné, 
že ich je vzadu oveľa viac.  Kúpila som si 
okamžite lístok a vošla dnu. 

Milé dámy a páni, lístok nebol najlacnejší, 
ale stál za to. Tak veľký počet vystavených 
automobilov a motocyklov v reálnej aj 
miniatúrnej podobe som na tak zdanli-
vo malom proiestranstve nečakala. Táto 
zbierka značiek a ich všetkých modelov, k 
tomu rôzne súčiastky ... to muselo dať veľa 
práce pozbierať a nainštalovať. Holden mal 
samozrejme samostatnú halu, v ktorej boli 
vystavené aj pretekárské automobily.

Keď som vyšla von, park už bol plný rodín 
s deťmi. Všetci si užívali deň voľna v kru-
hu rodiny a priateľov. Sedeli všade po trá-
ve a na lavičkách okolo barbeque pultov, 
deti sa hrali, behali, jazdili na bicykloch 
alebo na miniautíčkach. 

Cítila som vo vzduchu príjemnú, relaxačnú 
atmosféru.  Tak nejako si predstavujem 
Australia Day. Odchádzala som z parku 
uvoľnená a dobre naladená.

Gabina
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KKuuřřááttkkoo  aa  oobbiillíí  ((FFrr..  HHrruubbíínn))

Jak to bylo, pohádko?
Zabloudilo kuřátko

za zahradou mezi poli
pípá, pípá, nožky bolí.

Ve vysokém obilí
bude večer za chvíli.

„Povězte mi, bílé ovsy,
kudy vede cesta do vsi!“

„Jen se zeptej ječmene,
snad si na to vzpomene.“

Kuře bloudí mezi poli,
pípá, pípá, nožky bolí.

„Pověz, milý ječmínku,
jak mám najít maminku?“

Ječmen syčí mezi vousy:

„Ptej se pšenic, vzpomenou si!“

Kuře pípá u pšenic,
nevědí však také nic:

„Milé kuře, je nám líto,

ptej se žita, poví ti to!“

Kuře hledá žitné pole,
ale to je dávno holé.

A na suchá strniska
vítr tiše zapíská:

„Vždyť jsi doma za chalupou.
Slyšíš? V stáji koně dupou,
kocour v stodole tiše vrní -

a tvá máma za vraty
zob, zob, zobá bílé zrní

s ostatními kuřaty.“

„Děkuji ti, žitné pole!“
„Pozdravuj tam ve stodole!“

„Koho, milé políčko?“
„Zrno i to zrníčko!

Ať se ke mně zjara hlásí,
vychovám z nich nové klasy!“

A tak mámu za krátko,
našlo také kuřátko.



CSAWA 9

Kolik velikonočních vajíček najdeš na obrázku? Poradíme ti, že je jich víc než 20. 
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NA KOLOBĚŽCE ZA VALENTÝNEM
Letošní únor společným akcím pro větší počet účastníků nepřál, když jsme vzhledem ke krátkému, ale neočekávanému loc-
kdownu museli zrušit naplánovaný turnaj ve stolním tenise. 

Tak co dělat, když venku je tak hezky a tělo potřebuje nějaký po-
hyb jako sůl? Několik z nás Čechů a Slováků (a pár lokálů) jsme 
si domluvili vyjížďku kolem Swan river v neděli v podvečer na 
Valentýna. Jako sportovní náčiní jsme zvolili koloběžky českého, 
spíše tedy moravského výrobce KOSTKA koloběžka. 

A (pod)večerní jízda se skvěle vyvedla. Bylo krásně teplo, lidí 
tak akorát, ale zároveň bylo stále na co koukat. Vyráželi jsme 
z Burswoodu kolem řeky po levém břehu. Profrčeli jsme okolo 
Mends Street Jetty, na nábřeží jsme si udělali „zamilované“ fotky 
u jednoho z mnoha Valentýnských stánků a jiných aranžmá při-
pravených pro skutečně zamilované páry, pak jsme to vzali přes 
Narrows Bridge na druhou stranu řeky a na Elizabeth Quay. Tam 
(konečně) přišla zastávka, která ovšem naši skupinu rozdělila na 
několik nesmiřitelných skupin, z nichž jedna chtěla zmrzlinu, 
druhá pivo, třetí kávu a čtvrtá všechno najednou. 

Nakonec jsme se svorně všichni sešli na pivu v The Island Brew 
House… A pak už zbývalo jen se volným pohodovým tempem 
dostat zpět přes Harrison Island k autům. Najeli jsme dobrých 
13 km, průměrným tempem 6 km/hod a celé nám to trvalo 
necelé tři hodiny. 

Koloběžky se ukázaly být tím správně zvoleným dopravním 
prostředkem – jezdit na nich umí skutečně každý, lehce se z nich 
na rozdíl od kola sestupuje a nastupuje, jedou akorát tak rychle 
či pomalu, aby si člověk užil okolí a atmosféru, a přitom je to po-
řád fitness aktivita, takže při následné konzumaci piva se necítíte 
provinile, že do sebe naléváte další zbytečné kalorie. A také po 
výkonu samozřejmě lépe chutná. 

Škoda jen, že se nás nesešlo více. 

Tak možná někdy příště. 

Regina

Půjčovna - prodej

www.footbikes.com.au

Koloběžky KOSTKA pro malé i velké! 

Rezervujte si svoji koloběžku na  
george@footbikes.com.au nebo 

0426 954 584
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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

RADIO vysílání  CZECH AND FRIENDS začalo opět 
vysílat, a to každé pondělí od 16:30 do 17:30,  

na vlnách 95.3 FM

VÝUČBA SLOVENČINY PRE DETI
Community Centre 99 Loftus Street, Leederville, každú 
sobotu od 8:45 do 10:45. Podrobnosti k výučbe nájdete 
na webových stránkach Českej a slovenskej asociácie: 

www.czechslovakwa.org
V školskom roku 2021 otvárame triedy:

• predškolskej výchova pre deti od 3 do 5 rokov
• čítania a písania pre deti od 6 do 10 rokov

Svoje dieťa/deti môžete prihlásiť na:  
SlovakSchoolPerth@outlook.com
Prvý term začíname 6. februára.

MEDOVNÍK
BEZKONTAKTNÍ DOVOZ DOMŮ  
ZDARMA PRO VÁS A PRO VAŠE 

BLÍZKÉ!!

 Objednejte si na: 
www.thehoneycake.com.au

BETTER 
PHYSIOTHERAPY  

CARE
Unit 2/110 Illawarra Cres.

Ballajura WA 6066

call: 9249 2420

ballajura@bpcphysio.com

www.bpcphysio.com.au

• Fyzioterapeutka Jana mluví česky a 
má přes 15 let zkušeností. 

• Zaměřuje se na léčbu bolesti hlavy, zad 
a rehabilitační a posilovací cvičení. 

• Je kvalifikovaná na „dry needling/
acupuncture“.

V klinice také máme pilates reformer 
a malou posilovnu kde se věnujeme 

klientům 1-1.

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.facebook.com/Testarossafitness
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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.

8. Marec 11:30 am

Good Shepherd Kelmscott 
42 Streich Ave, Kelmscott

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

Zájemci mohou navštěvovat hodiny ve třech 
úrovních: začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí.

Výuka se koná v úterý večer 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/ 

“Czech Language Classes Perth“

rainbow1@iinet.net.au
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Lockdown v Čechách
• Ještě štěstí, že pandemie nepřišla před 15 lety, kdy bychom byli zavření doma s Nokií 

3310.

• Chystal jsem se, že začnu běhat, když mi do toho vběhla karanténa!

• Odstranil jsem rohožku s nápisem „Welcome“ přede dveřmi.  
Proč bych měl lhát?

• Dnes jsem si povídal s větví pod oknem. Je velmi zlomená.

• Teď, když je tak nějak na ulicích klid, by se mělo asfaltovat.

• Dnes jdu vynést smetí! Jsem tak nadšený! Ani nevím, co si mám vzít na sebe.

• Už mi hrabe. Meju si ruce i při odchodu ze sprchy.

• Dnes jsem do každé místnosti dal flašku chlastu. Večer udělám tah po barech.

• Ženy mají nový problém. Mají co na sebe, ale nemají kam jít.

Lockdown na Slovensku
• Koronavírus je pre mňa požehnanie. Moja 

stará má zakrytú hubu a ešte sa k nej 
nesmiem priblížiť.

• Sme v bode, keď je lepšie si v autobuse 
nahlas prdnúť než potichu zakašlať.

Celoplošné testovanie Covid-19
V súvislosti s Covid-19 a z dobre informova-
ného zdroja od premiéra sme sa dozvedeli, že 
sa jednorazové plošné testovanie bude robiť 
ešte dvakrát, a to v troch termínoch. Sú to 
tieto štyri: január, február, marec, apríl a máj. 
V júni sa jednorazové testovanie zopaku-
je, aby sme sa lepšie pripravili na júlový a 
augustový skríning, ktorý nám otvorí cestu k 
septembrovému a októbrovému kolu tak, aby 
sme sa mohli v novembri ešte raz pretestovať 

a povedať si, že decembrové testovanie bude určite našou vstupenkou k slobode, ak si to nepokazíme v januári...

Ak ste doteraz nedostali sms od ministerstva zdravotníctva, tak už s vami nepočítajú.

Môžem veriť doktorke, ktorej manžel vlastní pohrebnú službu?

Lockdown v Perthu
     Obtížnost: střední                  Obtížnost: vysoká

Z KLOKANOVY KAPSY



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 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 2405 
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 2405, klapka 1 
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.

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 2021

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!

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2021
 7. 3. 2021 Turnaj ve stolním tenise 

 March 2021 Triatlon Moora 

 April 2021 Taborák

  

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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Ronnie Nights Freo
Woodbridge Hotel
Strange Company 
For 1.9L Growlers see
lastdropbreweryfacebook  
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Specialists in Immigration Law and Visas  
Complex Cases - Appeals - Visa Refusals  
Visa Cancellations - Skills Assessments   

 www.martinudall.com 

LAWYERS 
IMMIGRATION SPECIALISTS 

 

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
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