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DEN DĚTÍ 2021 ANEB KOLO – PĚŠKY – KOLOBĚŽKY
V neděli 27. července 2021 jsme v Perthu oslavili s dětmi z české a slovenské komunity Mezinárodní den dětí. Děti se s rodiči 
vydaly na kolech, koloběžkách či pěšky na velký okruh okolo jezera Gwellup. Počasí nám moc nepřálo.  Děti i tak aktivně plnily 
úkoly a opičí dráhu i hod za jízdy na terč zvládaly bravurně, i když jim to extra klouzalo. Vědomostní testy z oblasti dopravní 
výchovy zdolali ti starší bez zaváhání a ti menší zapojili rodiče. Potom je čekala „zraněná“ Luba Voyt, která potřebovala vydez-
infikovat a ošetřit rány po pádu z kola. V posledním úkolu musely děti využít svůj luštitelský talent.

Nezapomněli jsme ani na nejmenší 
nadšené oslavence. Pro děti do tří let byl 
připraven malý okruh na travnaté ploše 
vedle dětského hřiště u jezera. Přesnou 
střelou bouraly hrad, házely míčky na cíl, 
kličkovaly mezi překážkami, skákaly po 
‘pseudo‘ kamenech a nosily míček na lžíci. 
Pro všechny děti, které úspěšně ukončily 
okruh (některé i dvakrát) byly připraveny 
ceny - linecká srdce či lahodný perníček 
pečené s láskou, a dárek.

V závěrečné anketě se děti vyjádřily, jak se 
jim den líbil a jak je pro ně důležité trávit 
čas s rodinou a kamarády.

ANKETA
Rodiče: Proč jste přišli na den dětí?

Alena H.:
Snažíme se chodit na akce pořádané česko-
slovenskou asociací, abychom prosvištěli 

česká slovíčka. Aktivit není nikdy dost.

Jana M.: 
Bylo fajn zase všechny vidět a podpořit 
organizátory, kteří akci připravili i za ne-
přízně počasí. Moc si vaší práce vážím.

Eva C.: 
Na dětský den jsme přišli za dobrodruž-
stvím a hledáním pokladu. Dětem se to lí-
bilo právě proto, že to bylo dobrodružství. 
Zachraňovat paní byla taky sranda a samo-
zřejmě poklad na konci byl vzrušující.

Jana V.: 
Já se zúčastnila bez dítěte. Pěkné provětrá-
ní dětí na fajn místě. Můj syn byl nemoc-
ný, ale určitě by se mu to líbilo. 

Děti: Jak se ti den dětí líbil?

William H.: Nejvíce se mi líbilo  hrát si na 
doktora a zachránit paní s „bebinem“.

Rozárka M.: Den dětí byl hezký, ale 
nebyl tam Tomík, byl doma s tátou, byl 
nemocný.

Natálka S.: Já se ráda účastním soutěží. 
Linecká srdíčka byla moc dobrá. Ono prše-
lo, ale stejně bylo veselo. 

Sofinka S.: Dobře. Ujela jsem tatínkovi, 
musel za mnou v dešti utíkat. 

Za pořadatelský tým děkuji všem, kteří 
se na přípravě a realizaci dětského dne 
podíleli, a také Happy Kids Centre Katky 
Rafajové.

Poděkování patří i všem účastníkům, 
které škaredé počasí neodradilo, vyrazili 
okolo jezera za dobrodružstvím a oslavili 
tak s námi den dětí. Těšíme se na další 
společné setkání.

Regina Čelišová, Katka Steffens, Gábina 
Baladová
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ROZHOVOR S GENERÁLNÍ KONZULKOU
Australská mise současné generální konzulky České republiky v Sydney se nezadržitelně blíží do finále. Paní HANKA 
FLANDEROVÁ se s úřadem v Sydney i celou Austrálií rozloučí již na konci července. Mnozí z vás jste se s ní setkali jak na úřadě 
v Sydney, tak na některé z jejích návštěv zde v Perthu, nebo jste s ní možná jednali po telefonu či emailu. Naposledy zde byla 
v březnu letošního roku. Západní Austrálie ji okouzlila mnohým a doufala, že se sem ještě alespoň narychlo přijede rozloučit 
než se vydá do České republiky. Bohužel, současné koronavirová situace ji už tuto, ani jinou, cestu neumožní. 

Zahájení své práce zde v Austrálii si, jak 
sama říká, pamatuje přesně. V Sydney 
přistála 25. ledna 2016. Osobně jsem se s 
Hankou po dobu její činnosti v Austrálii 
setkala několikrát.  Poprvé to bylo v říjnu 
2016, kdy nám pomáhala zahájit náš 
druhý Český a slovenský filmový festival. 
Hned na to v listopadu jsme se setkaly 
v Sydney na konferenci českých a sloven-
ských škol. Její zájem o činnost zdejších 
krajanských spolků, škol i celé komunity 
byl opravdový, nadšený a vždy se nás 
snažila podpořit, co to šlo. Samozřejmě 
její konzulární náplní je pomoc českým 
občanům. Ne vždy to bylo jednoduché. 
Přestože nasbírala mnohé zkušenosti 
v misích předešlých, kde bylo třeba řešit 
mnohé svízelné situace, opravdovou 
zkouškou ohněm bylo propuknutí koro-
navirové pandemie. Její pracovní náplň i 
cestovatelská duše ji zavála do mnohých 
koutů Austrálie a Nového Zélandu, pozna-
la mnoho krajanů i významných osobností. 
V neposlední řadě se vždy snažila Českou 
republiku propagovat a najít cesty, jak ji 
ještě více dostat do zdejšího podvědomí.

Se členy výboru jsme Hance položili 
mnoho zvídavých otázek, ze kterých se 
v následujícím rozhovoru dozvíte mno-
hé - jak o práci konzulárního úřadu, tak i 
Hance samotné. 

Co je vlastně pracovní náplní generál-
ního konzula? Které další země/místa 
kromě Austrálie spadají pod správu 
generálního konzulátu v Sydney? 

Velvyslanectví v Canbeře a Generální kon-
zulát v Sydney „spravuje“ kromě Austrálie 
a Nového Zélandu i šest ostrovů Pacifiku 
(Cookovy ostrovy, Fiji, Tonga, Vanuatu, 
Šalamounovy ostrovy a Samoa). 

Zatímco velvyslanectví v Canbeře zajištuje 
vzájemné vztahy v rovině obecné, politic-
ké apod., role konzulátu je v těchto zemích 
fungovat v oblasti ekonomické diplomacie 
a zejména konzulární problematiky (tj. 
pokud jde o problémy Čechů v těchto ze-
mích, vydávání pasů, matričních dokladů, 
dokladů o občanství a dalších. Konzulát 
také vydává víza občanům těchto zemí, 
kteří chtějí cestovat do ČR a víza pro cestu 
potřebují). Do agendy konzulátu spadá i 
oblast krajanů a kulturní záležitosti – kon-
certy, výstavy, návštěvy umělců a propa-
gace českého vzdělání a České republiky 
jako takové. 

Byla jsi pracovně v Austrálii poprvé?

V Austrálii jsem byla už předtím, v letech 

2006 – 2008. Tehdy 
jsem působila jako 
konzulka na velvy-
slanectví v Canbeře. 
Právě z téhle doby 
mám v Austrálii spous-
tu známých a přátel, 
což bylo pro moje sou-
časné vyslání v Sydney 
velkou výhodou. 

Co se za ty roky změ-
nilo? Zaznamenala 
jsi nějaké změny 
v Austrálii, v životě 
krajanů nebo ve své 
práci?

Určitě ano. Komunita 
v Austrálii a na Novém 
Zélandu se rozrostla a omladila, vidím, 
že se tu usadila spousta mladých lidí, 
kteří zakládají rodiny a většina z nich má 
stabilní zaměstnání, což je fajn. Krásně je 
to vidět na vzniku nových škol, které jsou 
nyní v každém větším australském městě a 
rovněž na Novém Zélandu. Když jsem byla 
v Austrálii poprvé, takhle to tady nefungo-
valo. A na Novém Zélandu žádná škola ne-
byla. Myslím, že se snad i celkem povedlo 
mladé krajany zapojit do klubové činnosti 
(někde více, někde méně) a organizace 
kulturních akcí, koncertů, divadelních 
představení a akcí pro děti je na mnohem 
vyšší úrovni. Spolupráce konzulátu se 
školami je opravdu úžasná. 

Změny v mé práci v podstatě kopírují 
výše uvedené. Velmi se rozrostla agenda 
konzulární, kdy pomáháme zajišťovat 
dokumenty pro žádosti o víza a trvalý 
pobyt v Austrálii přes naše pracoviště 
Czechpoint. Roste i počet žádostí o regist-
raci narození dětí, manželství a občanství. 
A samozřejmě roste i počet nově vydaných 
pasů, což je bohužel v současnosti extrém-
ně ztížené v důsledku cestovních „pande-
mických“ restrikcí. 

Snad se nám povedlo i trochu oživit 
českou kulturu na jižní polokouli, i když 
je to pořád problematické kvůli vzdále-
nosti a nákladům a poslední dobou skoro 
nemožné.

V kterých dalších zemích jsi již zastáva-
la pozici generální konzulky/konzulky? 

Kromě Austrálie jsem strávila pět let 
v Bangkoku (kde jsme „obhospodařovali“ 
Barmu, Laos a Kambodžu), a dva roky ve 
Vietnamu. Sydney je moje první destinace 
v pozici generální konzulky, resp. šéfa 

úřadu, všude jinde jsem byla vyslaná jako 
konzulka, tedy pracovník, který má na 
starosti konzulární agendu. 

Každá mise byla jistě úplně jiná, na co 
vzpomínáš nejraději? Co Tě oslovilo, 
zaujalo nebo překvapilo? (Během misí v 
ostatních zemí, mimo Austrálie.)

V rámci mého vyslání v Bangkoku jsme 
byli akreditováni nejen pro Thajsko, ale 
i Myanmar (Barmu), Laos a Kambodžu. 
V průběhu „mých“ pěti let jsem tyhle 
země intenzivně poznávala a v rámci 
svých cest měla možnost poznat ohrom-
nou rozmanitost jihovýchodní Asie. Každá 
země má svoji historii, svůj jazyk a skoro 
i své náboženství a státní zřízení. Byla to 
pro mě ohromná škola nejen po pracovní 
stránce, ale i úžasné období díky obje-
vování jiných kultur. Kdybych přeci jen 
měla zavzpomínat na konkrétní věci, byly 
by to moje dvě audience u kambodžské-
ho krále Sihamoniho, kde jsme jednali 
o humanitárních projektech pro kam-
bodžské děti (mimochodem král hovoří 
krásně a plynule česky, protože vyrůstal 
v Československu), a na úžasnou povahu 
Thajců, kteří mi pomohli překonat snad 
největší výzvy mého pracovního života, 
které se právě v Thajsku odehrály po 
tsunami v roce 2004. 

Svůj pobyt v Bangkoku i ve Vietnamu 
jsem pochopitelně spojila s mojí vášní pro 
cestování, která můj vztah k těmto zemím 
ještě upevnila. Jihovýchodní Asie je krásná 
a všem doporučuji se o ní zajímat a určitě 
navštívit, až to půjde. 

Mnozí krajané vědí, že ses obrovským 
způsobem zasadila o realizaci repatriač-
ních letů, díky kterým se na začátku 
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pandemie mohly vrátit stovky českých 
turistů a studentů do vlasti. Jak ses 
cítila, když ta letadla odlétala, dostalo 
se Ti nějakého poděkování od lidí, kteří 
se takto vrátili?

Musím přiznat, že organizace repatriač-
ních letů byla jedním z nejsložitějších 
úkolů, které jsem kdy řešila. Nicméně 
za pomoci mých skvělých kolegů jak ze 
Sydney, tak z velvyslanectví v Canbeře a 
na Ministerstvu zahraničí v Praze, a samot-
ných cestujících se vše povedlo a skoro zá-
zrakem letadla přiletěla, všichni byli tam, 
kde měli být, a nakonec docestovali až 
domů. To bylo pro mě největší odměnou. 
Poté, co letadla ze Sydney a Christchurch 
odcestovala, nastal v porovnání s několika 
týdny nonstop práce nebývalý klid,. Seděla 
jsem doma na balkoně, připíjela všem na 
cestu a sledovala, kudy letadla právě letí. 
Už v té době chodily krásné pozdravy pří-
buzných těch, co byli na palubě, se slovy 
díků. A pak po návratu se mi ozvala spous-
ta lidí, kteří se setkali se svými blízkými 
po hodně „napínavé“ době. S některými 
z nich jsem v kontaktu dodnes.

Na co jsi nejvíce pyšná, co se Ti (a 
konzulátu) podařilo dosáhnout bě-
hem Tvého působení v Sydney? Které 
další momenty/události se staly 
nezapomenutelnými?

Doufám, že se nám povedlo náš úřad opět 
o něco více přiblížit nejen lidem, kteří 
jej potřebují. Snažili jsme se o to, aby se 
na nás naši občané obraceli s důvěrou a 
nikoliv s tím, že jim nepomůžeme nebo 
nebudeme naslouchat. Myslím, že toto se 
nám (mně a mým kolegům, pochopitelně) 
povedlo a doufám, že tento vztah se bude 
už jenom lepšit. 

Mám radost z toho, jak se nám podaři-
lo prezentovat naši zemi v Austrálii a 
na Novém Zélandu, ať už to byla skvělá 
výstava českých sochařů v rámci ikonic-
ké Sculptures by the Sea, nebo natáčení 
dokumentu Šumné stopy v Austrálii a 
na Novém Zélandu či návštěvy českých 
umělců a divadel v době, kdy to bylo 
ještě možné. Velký dík patří pochopitelně 
i školám a klubům, které se na spoustě 
našich akcí podílely. Mám mnoho dalších 
nápadů a námětů, které bohužel zbrzdila 
pandemie, ale které zde přenechám mým 
nástupcům. Radost mi dělala spousta věcí, 
které můj australský život na pracovní 
i osobní úrovni přetvořily do úchvatné 
barevné mozaiky. 

Je něco, na co bys naopak ráda 
zapomněla? 

Jasně, ne všechny dny byly růžové. 
Spousta z nich bylo náročných i napí-
navých. Zažili jsme i několik smutných 
okamžiků, kdy jsme asistovali rodinám ve 
chvílích nejtěžších, poté, co zemřeli jejich 
blízcí nebo lidem, kteří se ocitli ve velmi 
tíživé osobní situaci… ale i to život přiná-
ší. Naštěstí těch světlejších, pozitivnějších 

a krásných okamžiků bylo o hodně více. 

Co tě čeká za další misi? Kde je Tvé 
další pracovní místo?

Vracím se do Prahy, kde budu pracovat na 
Ministerstvu zahraničních věcí, s největ-
ší pravděpodobností na jednom z jeho 
konzulárních odborů. Jednou z důležitých 
oblastí, které bych se měla věnovat, je i 
školení všech konzulárních úředníků a 
jejich příprava na jejich vyslání do všech 
koutů světa. Myslím, že k tomu mám co 
říci a ráda jim všechny mé zkušenosti 
předám! 

Máš nějakou vysněnou destinaci, kde 
bys chtěla v budoucnosti působit?

V současnosti je ještě brzy uvažovat o tom, 
kam se dále vydám. Život je pestrý a často 
kartami zamíchá tak, že představy nemusí 
úplně vyjít. Co vím, je, že bych se ráda 
vydala na místo, kde se nezahálí a kde se 
budu moci potkávat s novými zajímavými 
lidmi a být jim nápomocná ve všech mož-
ných směrech. Ti z vás, co mě znají, ví, 
že potřebuji vzruch a pracovní nasazení. 
Tuším, že moje další pracovní místo nebu-
de blízko, vždycky mě přitahovala Asie… 
a Pacifik, pochopitelně!

Jaké předpoklady by měl mít potenci-
onální zájemce o konzulární práci na 
misích ve světě? Co vidíš jako „gró“ 
úspěšného konzula?

Vždycky říkám, že konzul má být osobou, 
kterou když uvidí náš člověk po týdnu ve 
vězení kdekoliv na světě, nabude dojmu, 
že teď už budou věci jenom lepší. Ten 
dojem pak nemůže zůstat jenom dojmem, 
ale musí se přetavit v realitu. Konzul musí 
mít velkou míru empatie, ale zároveň být 
schopen zachovat profesionální úsudek. 
Některým se to nezdá, ale je to tvrdá prá-
ce; možná ne fyzicky, ale psychicky zcela 
určitě, hlavně pokud chcete práci odvádět 
na sto a více procent. Jsme pochopitelně 
limitováni právními předpisy a metodic-
kými pokyny, mezi kterými musíme často 
balancovat ve snaze člověku pomoci. Práce 

je to ale ohromně zajímavá a naplňující. 

Vzpomeneš si na nejraritnější dotaz 
nebo požadavek na konzulát za dobu 
své konzulární profese?

Absurdních situací v rámci vyslání člověk 
zažije mnoho a musím říct, že mnoho 
lidí si představuje, že „děláme všechno“, 
včetně stěhování, pomoci s prodejem 
auta, zaplacení jejich dluhů a zajištění 
soukromých letadel, pokud jim to „jejich“ 
uletělo. Někteří jsou nevybíraví a proble-
matičtí, ale ani těch není více než těch, 
kteří chápou, že nemáme kouzelnou hůlku. 
Jeden z „daňových poplatníků“ v Thajsku 
po mně chtěl koupit nové cigarety, které 
mu na pláži ukradli... 

Mimo pracovní náplně má konzul 
samozřejmě i čas nepracovní. Jak ses 
už výše zmínila, Ty ho velmi ráda trávíš 
cestováním a poznáváním země i lidí, 
ve které právě žiješ. Která jsou Tvá 
nejoblíbenější místa v Austrálii?

Ach, těch je. Kromě toho, že mě ohromně 
baví plánování a cestování jako takové, 
je samotné cestování zde v Austrálii a na 
Novém Zélandu jednoduché a nepřestává 
mě bavit. Kromě toho, že se na seznam 
mých oblíbených míst po mé poslední 
návštěvě rozhodně zařadila Západní 
Austrálie (kam se MUSÍM vrátit), ráda a 
často navštěvuji Tasmánii a Great Ocean 
Road ve Victorii. Z důvodů omezení ces-
tování v dobách koronavirových jsem po-
znala velmi detailně i New South Wales na 
různých výletech a trekách. Krása. Miluji 
Jervis Bay a jeho krásné pláže… těch míst 
je ale nepočítaně. 

Nemůžu se ale nezmínit o mé velké lásce 
k Novému Zélandu, kam se vždycky budu 
ráda vracet. 

Které místo v okruhu do 5 km 
od Generálního konzulátu je Tvé 
nejoblíbenější?

Nejoblíbenějším místem takhle blízko kon-
zulátu je asi Nielsen park, kde se dá krásně 
plavat i jenom tak ležet a číst si ... pokud 
nepočítám moji oblíbenou kavárnu hned 
naproti našemu úřadu. 

Která místa v Západní Austrálii se u 
Tebe zapsala mezi ty nejzajímavější? 

Úplně mě okouzlilo okolí Margaret 
River, kde jsem byla poměrně nedávno. 
Několikrát jsem se vracela k Busselton 
Jetty a do Boranup Karri Forest, kam 
mě poprvé zavedla Jitka Smith. Klidné 
nekonečné pláže se západem slunce jsou 
absolutně neopakovatelné. Jedinou chy-
bou bylo, že se opravdu nedá za dva týdny 
stihnout spousta míst, které by člověk 
strašně rád navštívil. Určitě mě ještě čeká 
úplný jih a rozhodně Broome a okolí. 
Prozatím ale budu muset dojmy nasávat 
z vašich fotografií. 

Byla jsi na procházce v korunách stro-
mu ve Valley of the Giants u Walpole? 
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Tu jsem bohužel nestihla. Tak snad příště. 

Při své návštěvě Perthu v březnu ses zú-
častnila zahájení výstavy „Sculpture by 
the Sea“. Už nějaký čas spolupracuješ 
se zakladatelem a kurátorem výstavy 
Davidem Handleym na zastoupení čes-
kých umělců na této unikátní výstavě. 
Jak se taková spolupráce navazuje, 
probíhá a jaké jsou z ní výsledky?

Moje spolupráce s Davidem Handleym 
začala v roce 2018, kdy jsme chystali 
účast českých a slovenských umělců na 
Sculpture by the Sea v Sydney při příleži-
tosti 30. výročí sametové revoluce v roce 
2019. David má k České republice velmi 
blízký vztah, protože tam počátkem 90. 
let žil. Sám říká, že právě česká kultura a 
umění dotvořila jeho myšlenku založení 
výstavy Sculpture by the Sea, která je nej-
větší výstavou venkovních soch a instalací 
na jižní polokouli. Jsem ráda, že David se 
stal mým vzácným kolegou a přítelem a 
naše spolupráce pokračuje. Měla jsem to 
štěstí letos otevírat Sculpture by the Sea 
na Cottesloe Beach a to byl opravdový 
zážitek. Skutečně všem doporučuji výstavu 
navštívit, kdykoliv. Instalace soch na pláži 
se západem slunce je to, co ani Bondi 
Beach nemá. 

V průběhu naší spolupráce s Davidem se 
nám povedlo zajistit postupně prezentaci 

deseti českých a slovenských umělců a tím 
pádem je představit i více než půlmilionu 
(zejména australských) návštěvníků vý-
stav. Myslím, že toto je úchvatný výsledek 
a je opravdu skvělé slyšet komentáře 
návštěvníků a odpovídat dotazy o naší 
krásné zemi. 

S kterými dalšími zajímavými lidmi ses 
za své působení v Austrálii potkala?

V průběhu mých dlouhých australských 
let jsem potkala spousty zajímavých lidí. 
Někteří z nich tu už s námi bohužel ne-
jsou, ale je na druhou stranu i hodně těch, 
kteří mají před sebou zářivou budoucnost. 

K těm ikonickým patří paní Olga Horak 
a ostatní přeživší holocaustu, kterým 
bychom měli všichni naslouchat a učit se 
od nich, náš bývalý honorární generální 
konzul v Melbourne Milan Kantor, Franta 
Příhoda, legendární lyžař z Thredba, který 
se letos dožívá sta let. Nebo Jana Wendt, 
známá australská novinářka českého 
původu, všichni milí přátelé z univerzit a 
konzulárního sboru. Jsem opravdu ráda, 
že mezi mé přátele mohu počítat i paní 
guvernérku z New South Wales a další 
australské kolegy. 

A ještě jednu otázku praktickou: Jak se 
plánuje takové stěhování do další des-
tinace? Přestože většina z nás krajanů 

chápe, že přestěhování a život v cizí 
zemi není jednoduchý, mnozí z nás si 
nedokáží představit, že by se stěhovali 
každých pár let, a to do nejrůznějších 
koutů světa. Jaké to je pro Tebe?

Stěhování je pro mě už celkem příjemná 
záležitost. Za ta léta jsem si docela zvykla, 
že se po pár letech posouvám dále, a díky 
tomu i třídím věci a probírám se vzpo-
mínkami. Musím říct, že jsem během těch 
let stěhování hodně zefektivnila a už vím, 
bez čeho žít můžu a bez čeho ne. Jedno 
ale vím, a to, že můj domov je prozatím v 
Čechách a díky tomu také vím, že konečná 
stanice krabic bude tento rok právě tam. 

A úplně nakonec - chtěla bys něco vzká-
zat krajanům v Západní Austrálii?

Krajanům v Západní Austrálii bych chtěla 
hlavně PODĚKOVAT za jejich výborný 
elán a energii a pochopitelně spolupráci 
- jak se mnou, tak s naším úřadem. Jste 
skvělí, velmi si vážím toho, jak spolu-
pracujete a pomáháte si navzájem, jak 
v klubu, tak ve škole. Západní Austrálie mi 
bude opravdu chybět, ale nějak tuším, že 
jsem jí neřekla definitivní sbohem. Těším 
se na další setkání a do té doby přeji 
hlavně hodně zdraví a úspěchů vám všem. 
Brzo na shledanou!! 

Mockrát děkujeme za úžasný rozhovor!

Milá Hanko, 

za náš klub, školu i celou krajanskou komunitu v Západní Austrálii Ti velmi děkujeme za 
Tvoji práci, podporu, nadšení, nápady i pomoc s realizací těch našich. Byla to skvělá spolu-
práce a budeš nám tu moc chybět! Věřím, že se tu, jak sama píšeš, zase někdy setkáme. Je 
tu tolik krásných míst, co je ještě nutné objevit… a při tom třeba pozorovat západ slunce na 
nekonečných plážích Indického oceánu.  Je skvělé vědět, že budeš mít na starosti školení 
konzulárních úředníků a jejich přípravu na jejich vyslání do všech koutů světa - to se mají 
krajanské komunity na co těšit!

Hodně štěstí, spokojenosti i seberealizace na Tvé další štaci!

Za krajany v Západní Austrálii

Jitka a výbor ČSA

V ČESKÉ ŠKOLE PERTH FILMOVÝ FESTIVAL 2018
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I. KONGRES PEDAGÓGOV SLOVENČINY VO SVETE
Online stretnutie odborníkov v oblasti vyučovania slovenčiny. 

Pri príležitosti Dňa zahraničných Slovákov zorganizovala ISEIA (International Slovak Educational Institution and Association) 
koncom júna 2021 dvojdňový celosvetový online kongres pedagógov s témou SLOVENČINA A VÝUČBA DETÍ VO SVETE. Hlavnou 
otázkou kongresu bolo: Ako dosiahnuť efektívne výsledky pri výučbe v heterogénnych skupinách?

Online forma umožnila účasť širšiemu 
počtu učiteľov. Prostredníctvom prihlaso-
vacieho dotazníka sa kongresu zúčastnilo 
66 zástupcov pedagogických inštitúcií 
zo 17 krajín sveta: Anglicko, Austrália, 
Belgicko, Cyprus, Francúzsko, 
Chorvátsko, Kanada, Luxemburg, 
Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, 
Slovensko, Srbsko, Švajčiarska, 
Taliansko, Ukrajina a USA. 

Slovenskú školu v Perthe na kongrese som 
reprezentovala ja. Myslela som si, že si vy-
počujem len úvodnú zdravicu predsedníč-
ky ISEIA a predstavenie centier, a po tom 
sa zúčastním workshopov, do ktorých som 
sa dopredu prihlásila. Ale všetky príspevky 
v úvodnej časti kongresu boli tak zaujíma-
vé, že som si ich vypočula všetky. Program 
bežal bez plánovaných prestávok, každý si 
však mohol kedykoľvek od počítača odsko-
čiť pre občerstvenie. 

I. časť kongresu: Spolupráca ISEIA 
so slovenskými  inštitúciami 
Prvé online stretnutie odborníkov v oblasti 
vyučovania slovenčiny bolo otvorené 
hudobným vystúpením študenta hudby, 
Matejom Maroševičom z Chorvátska. 

V úvode sa k účastníkom kongresu priho-
vorila Jarmila Buchová, predsedníčka 
ISEIA, a Ingrid Sivcová Kuzma, podpred-
sedníčka ISEIA. Veľmi výstižne podali 
informácie o vzniku, histórii, plánoch a 
smerovaniu ISEIA. 

So svojimi príspevkami k výučbe slovenči-
ny za hranicami Slovenska a pozdravnými 
príhovormi ďalej vystúpili:

• Milan Ján Pilip. predseda, Úrad 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí, 
Bratislava, Slovensko

• Svetlana Síthová, štátna tajomníčka 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR , vedy, výskumu a športu 
SR, Slovensko

• Martina Malíková, riaditeľka sek-
cie medzinárodnej spolupráce a 
európskych záležitostí Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
vedy, výskumu a športu SR, Slovensko

• Janka Píšová, vedúca Sekcie didak-
tiky vzdelávacích oblastí, Oddelenie 
pre jazykové a literárne vzdelávanie, 
Štátny pedagogický ústav v Bratislave, 
Slovensko

• Peter Dráľ, Predseda odbornej komi-
sie pre vzdelávanie detí , pre ktoré 
je vyučovací jazyk školy cudzím/

druhým jazykom, Štátny pedagogický 
ústav v Bratislave, Slovensko

• Barbara Basarabová - Zuzana 
Kováčová Švecová , Pedagogická fa-
kulta, Univerzita Mateja Bela, Banská 
Bystrica, Slovensko

• Metodické centrum pre Slovákov žijú-
cich v zahraničí, UMB Slovensko

• Janka Pekarovičová, Studia 
Academica Slovaca, Univerzita 
Komenského, Bratislava, Slovensko

• Daniela Čorbová - SKAV SR – Stála 
konferencia aktérov vo vzdelávaní

• a Deti nepočkajú, Aktéri 12+, 
Slovensko

• Katarína Mosnáková-Bagľašová, re-
daktorka, Slovenský svetový kalen-
dár, Srbsko a Metodické centrum 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí, 
Univerzita Mateja Bela, Slovensko

II. časť kongresu: Prezentácia slo-
venských centier vo svete 
Cieľom tejto časti kongresu bolo predstaviť 
vzdelávacie centrá v danej krajine a spo-
znať sa navzájom. Účastníci mohli v ukáž-
kach vidieť dobré praxe centier vo Veľkej 
Británii, Taliansku, Nemecku, Francúzsku, 
USA, v Kanade, v Austrálii a na Novom 
Zélande., ich overené a zabehnuté metódy 
a úspešné podujatia a akcie.

Slovenské školy v Austrálii a na Novom 
Zélande boli predstavené v prezentácii, 
ktorú pripravila Marta Kapusta, koordi-
nátorka vzdelávacích centier AU a NZ, na 
základe informácií a fotografií z jednotli-
vých centier. Prvýkrát bola predstavená aj 
Slovenská škola v Perthe.

III. časť kongresu: Odborné 
prednášky 
Zásady vyučovania v heterogénnych 
skupinách a motivácia žiakov, učiteľov 
a rodičov. Prednášajúcimi boli Jarmila 
Buchová, predsedníčka ISEIA a zástup-
covia SAS: Studia Academica Slovakia, 
Univerzita Komenského v Bratislave, 
a Katedry elementárnej a predškolskej 
pedagogiky, Univerzita Mateja Bela v 
Banskej Bystrici.

IV. časť: Workshopy 
Organizátori kongresu, zástupcovia ISEIA, 
pripravili a zrealizovali 7 workshopov, na 
ktorých sa zúčastnilo spolu 145 učiteľov. 

W1 Využitie sketchnotingu vo vyučova-
ní v heterogénnych skupinách

• Minikurz kreslenia poznámok s využi-
tím aplikácie v tablete.

• Odborná lektorka: Zdenka 
Tomaidesová, ZiziTom, Praha 

W2 Využitie divadelných metód vo 
vyučovaní slovenčiny v heterogénnych 
skupinách

• Divadelné divy, Seminár + WS
• Odborná lektorka: Monika Necpálová, 

Thalia Teatro, Srbsko
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W3 Využitie hry Hláskovo vo vyučo-
vaní slovenčiny v heterogénnych 
skupinách

HRÁME SA SO SLOVENČINOU

• Stolová hra na precvičovanie a opako-
vanie gramatiky - samohlások a dvoj-
hlások - a zlepšovanie komunikačných 
zručností v slovenskom jazyku. 

• Odborná lektorka: Zuzana Kováčová 
Švecová, PF Mateja Bela, B. Bystrica

W4 Využitie folklóru a tanca vo vy-
učovaní slovenčiny v heterogénnych 
skupinách

• Školička ľudového tanca pre začiatoč-
níkov z prostredia Slovákov žijúcich v 
zahraničí

• Odborná lektorka: Zuzana Drugová, 
Metodické centrum, Univerzita Mateja 
Bela, Banská Bystrica

W5 Využitie výtvarnej výchovy vo vy-
učovaní slovenčiny v heterogénnych 
skupinách

• Rôzne výtvarné techniky, ktoré je 
možné uplatniť pri vyučovaní

• Odborná lektorka: Lucia Húsková, 
Bristol, Anglicko

W6 Práca s piesňami a riekankami vo 
vyučovaní slovenčiny v heterogénnych 
skupinách

• Súbor PL s témou slovenská ľudová 
pieseň, folklór a tradície

• práca  s dvojjazyčnými knihami 
riekaniek

• pracovné listy s pesničkami a súťaže
• Odborné lektorky:
• Alena Kotlan, USA, Jarmila Roser, 

DESK Rakúsko, Jarmila Buchová, SiM 
- Zvonček , Nemecko

W7 Project KIKUS - online teaching plat-
form, prezentácia v anglickom jazyku

• Prezentácia v anglickom jazyku.
• predstavenie metódy KIKUS a jej 

online formy
• pracovné listy a možnosti využitia 

metódy vo vyučovaní slovenčiny 
zahraničných centrách

• Odborné lektorky: Edgardis Garlin 
- autorka metódy KIKUS, Nemecko, 
Christina van der Riet (South Afrika)

Na záver predsedníčka ISEIA, Ing. Jarmila 
Buchová, PhD, poďakovala všetkým hos-
ťom, učiteľom a riaditeľom vzdelávacích 
centier za účasť a oznámila termín budúce-
ho kongresu: 28.- 29.5. 2022.

Gabriela Baladová, Slovenská škola Perth

ISEIA - INTERNATIONAL SLOVAK EDUCATIONAL INSTITUTION AND ASSOCIATION
Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských  vzdelávacích centier nájdete na webových stránkach http://www.iseia.eu/ 

Medzinárodná asociácia ISEIA: je dobrovoľné združenie sloven-
ských vzdelávacích centier, ktoré pôsobia v zahraničí

• Poskytuje kontakty na slovenské vzdelávacie centrá vo svete
• Vydáva online Newsletter
• Vydáva e-časopis Ceruzky vo svete http://ceruzkyvosvete.

iseia.eu/
• Vydáva knižné publikácie a metodické materiály pre učiteľov
• Sprostredkováva Podcast Slovenčina vo svete
• Organizuje projekty a súťaže pre slovenské vzdelávacie centrá
• Organizuje kongresy a konferencie

Medzinárodný inštitút ISEIA: zabezpečuje vzdelávanie uči-
teľov slovenčiny, spoluprácu s inštitúciami, realizuje publikačnú 
činnosť a rieši otázky vedy a výskumu v oblasti vzdelávania detí 
prostredníctvom:

• Metodických školení pre učiteľov
• Metodických stretnutí SAS S učiteľkami na káve
• Mesačných ZOOM stretnutí

• Letných a zimných výjazdových táborov na Slovensku pre 
slovenské deti z celého sveta

ISEA spolupracuje s

• Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky

• Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí
• Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici
• Metodickým centrom Univerzity Mateja Bela pre Slovákov 

žijúcich v zahraničí
• Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave
• Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v 

Bratislave
• Rozhlasom a televíziou Slovenska
• Rádiom Slovakia Internation
• Stálou konferenciou aktérov vo vzdelávaní v rámci projektu 

Deti nepočkajú!
Gábina
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Vvfarbi obrázok a nájdi sedem rozdielov!
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LABYRINT  
Pomôžeš Červenej čiapočke a mamičke kozliatok nájsť cestu?
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DETSKÁ KRAJANSKÁ UNIVERZITA 2021:  
PREČO MILUJEM SLOVENSKO

Rovnako ako minulý rok, aj v roku 2021 Metodické centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripra-
vilo online Detskú krajanskú univerzitu. Tá tohtoročná začala v pondelok 5. 7. 2021, čo je práve Deň zahraničných Slovákov 
– a tomu bol prispôsobený aj celý program vzdelávania. Škoda, že ponuka Metodického centra prišla do vzdelávacích centier 
v Austrálii na poslednou chvíľu a naviac v dobe školských prázdnin. Účasť bola možná individuálne alebo v skupinkách, a to aj 
po jednotlivých dňoch.  

 Stručná charakteristika dejovej línie a harmonogramu

Päť dní interaktívneho online vysielania Detskej krajanskej 
univerzity (DKU) 2021 vychádzalo z oslavy dňa zahraničných 
Slovákov 5.júla. Oslava sviatku krajanov určovala charakter 
celého turnusu DKU. Všetky dni spájal jednotný motív vysielania 
“slovenskej televízie TV Krajanka”. 

V úvode každého dňa bolo televízne vysielanie s dvoma nosnými 
časťami. Prvou časťou bol vzdelávací film, ktorý bol pripravený 
vopred pre Metodické centrum Univerzity Mateja Bela formou 
reportáže v teréne. 

Druhou časťou dňa bol “živý” hosť priamo vo vysielacom štúdiu - 
bola to vždy jedna z pedagogičiek v kostýme a roli nejakej známej 
(aj historickej) osobnosti Slovenska. Tejto osobnosti mohli zúčast-
nené deti klásť svoje vlastné otázky a “naživo” porozprávať, akým 
spôsobom je spätá so Slovenskom.

Témy dní a ich hostia:
Pondelok 5.7.:  Deň zahraničných Slovákov (a súčasné 
Slovensko) 

• Hosť 1: Dežo Hoffmann 

• Hosť 2: Katarína Mosnáková-Bágľašová (resp. krajan, momen-
tálne žijúci na Slovensku) 

Utorok 6.7.: História

• Vzdelávací film: Archeológ na Pustom hrade

• Hosť 1: Matej Bel

Streda 7.7.: Príroda

• Vzdelávací film: Poľana

• Hosť 1: Jánošík

Štvrtok 8.7.: Umenie

• Vzdelávací film: V galérii

• Hosť 1: Andy Warhol

• Hosť 2: Ľudmila Podjavorinská 

Piatok 9.7.: Cestovný ruch

• Vzdelávací film: Špania Dolina

• Hosť 1: Janka Venzelová

Harmonogram každého dňa bol nasledovný: 
8.30-9.00- pripájanie, “ranný kruh”, voľné zdieľanie detí o témach 
z ich životov mimo hlavných vzdelávacích tém + prezentácia 
výstupov, ktoré nám poslali z predchádzajúceho dňa

9.00 - 10.00 - TV Krajanka - vzdelávací film k téme a hosť v štúdiu

10.00 - 10.15 - prestávka

10.15 -10.30 - hudobno-pohybová aktivita

10.30 - 11.30 - aktivity primárne zamerané na rozvoj slovenského 
jazyka a kognitívnu oblasť

11.30 - 11.40 - prestávka

11.40 - 12.00 - tvorivé aktivity a aktívne hry na rozvoj slovenské-
ho jazyka

12.00 - 12.30 - pohybovo zamerané aktivity na rozvoj slovenského 
jazyka

12.30 - 13.00 - zhrnutie dňa, reflexia, “domáce úlohy” - námety na 
ďalšie aktivity počas dňa na vlastnú prácu  

Do Austrálie srdečné pozdravy poslala PhDr. Zuzana Drugová, 

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí,

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Gábina
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ČESKO-SLOVENSKÁ PLAYGROUP 
Kdy:  každé pondělí od 9 – 12 hodin
Kde:  Sorrento Community Hall,  
 22 Padbury Cir, Sorrento
Kontakt: Jana Vyhlasova 0451 019 510

Kdy:  každý pátek 9:30 – 13 hodin 
Kde:  Subiaco Playgroup,  
 430 Rokeby Rd
Kontakt:  
Kristyna O‘Shaughnessy 0406 973 142
Playgroup pro rodiče a děti od 0 do 5 
let. Pokud se k nám chcete připojit, 
ozvěte se nám prosím telefonicky.

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

SLOVENSKÁ ŠKOLA V PERTHE
Ponúka výučbu slovenského jazyka pre deti od 3 rokov
v dvoch úrovniach: predškolskej a základnej školskej.
Vyučovanie je zamerané na rozvoj receptívnych a 
produktívnych rečových schopností hravou formou .
Súčasťou hodín je zoznamovanie sa so slovenským folklórom.
Miesto konania: Community Centre, 99 Loftus Street, 
Leederville
Deň a čas: Každá sobota školského štvrťroku, 8:45 – 10:45
Tretí štvrťrok začíname 24. júla 2021
Kontakt: SlovakSchoolPerth@outlook.com

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.

MEDOVNÍK
BEZKONTAKTNÍ DOVOZ DOMŮ  
ZDARMA PRO VÁS A PRO VAŠE 

BLÍZKÉ!!

 Objednejte si na: 
www.thehoneycake.com.au

MÍSTO PRO 

VAŠI REKLAMU
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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: Kateřina Steffens   0413 925 912 
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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Retrokvíz: Šest ran do klobouku 
ŠŠeesstt  rraann  ddoo  kklloobboouukkuu byla československá televizní soutěž, 
živě vysílaná v letech 1981–1986 na 1. programu 
Československé televize. Každé epizody pořadu se zúčastnilo 
osm známých osobností, které byly rozděleny do čtyř 
soutěžních dvojic. Soutěž se skládala ze tří soutěžních kol a 
dvou meziher. Více informací najdete na Wikipedii. 

Otázky do našeho retrokvízu jsem vybrala z dílu z roku 1982, 
ve kterém soutěžily herecké páry: Josef Abrhám a Libuše 
Šafránková, Viktor Preiss a Jana Preissová, Luděk Munzar a 
Jana Hlaváčová a pěvecký pár Waldemar Matuška a Olga 
Blechová.     (Gábina)      

1. K čemu sloužilo KUPIDLO? 

a) Ke kupení sena 
b) K kupírování psů 
c) Ke koupi zboží 

2. Co znamená vařit ZTRACENÁ 
VEJCE? 

a) Nemít co dát do hrnce 
b) Vyklepnout syrová vejce v celku 

ze skořápky do octové vody 
c) Dělat zbytečnou práci 

3. Co je to HOSTÍK? 

a) Hostivařská přehrada 
b) Součást mužského moravského 

kroje 
c) Nevhodně se chovající, 

pomlouvačný host, klevetník 

4. Čemu patří název ŽABEŇ? 

a) Umělá líheň skokanů zelených 
b) Obec v Severomoravském kraji 
c) Jihočeský rybník 

5. Co je to BACHŇA? 

a) Břichatá mořská ryba 
b) Bachovský druh vepře 
c) Znetvořené podšvestky 

6. Jak velký je jeden SÁH? 

a) 60 centimetrů 
b) 1.2 metru 
c) 1.8 metru 

7. Co je o KOMPRDA? 

a) Slangové označení televizního 
komparsistu 

b) Secesní ozdoba dámského 
klobouku z kohoutího ocasu 

c) Každá houba, která se nehodí 
k úpravě jídel 

8. Kdo je citlivější na HLUK? 

a) Muž 
b) Žena 
c) Oba stejně 

9. Kdo byli STRUHAŘI? 

a) Ti, co dělali strouhy 
b) Ti, co obrušovali prkna 
c) Ti, co vyráběli struhadla 

10. Odkud získala svůj název 
      MANDARINKA? 

a) Podle ostrova Mauricius, jehož 
obyvatelé ji nazývají mandara  

b) Podle označení bohatých 
čínských kupců mandarínů, kteří 
tento plod přivezli do Evropy 

c) Z arabské složeniny man dar, což 
znamená krásný výhled 

11. Co znamená výraz MÍT FREDO? 

a) Vlastnit sklípek s konstantní 
teplotou, v němž je možné 
ukládat na zimu jablka 

b) Dostat čtyři esa v karetní hře 
Faraon 

c) Třít nouzi 

12. Co je to PIDIKŘÍSEK? 

a) Drobný, křemičitý štěrk 
b) Druh hmyzu stejnokřídlého 
c) Druh akvarijní rybky 

13. Čemu říkali staří vinaři 
      PUNČOCHOVÉ VÍNO? 

a) Sladké víno pro ženy 
b) Překyselené víno 
c) Zkalené víno 

14. Která česká opera končí slovem 
      STROJ? 

a) Prodaná nevěsta  
b) Tkalci  
c) Čert a Káča 

15. Co znamenalo, zavěsil-li hostitel  
       ve středověku nad stůl RŮŽI? 

a) Vyjdřoval z jedné z přítomných 
osob sympatii 

b) Prohlašoval jednání za tajné 
c) Nic, byl romantický podivín 

16. Co znamená výraz 
      MONOFTONGIZACE? 

a) Vývojové stadium sudokopytníků 
b) Označení přechodu z prvohor do 

druhohor 
c) Přeměna dvojhlásky  

v samohlásky 

17. Kdo nebo co to byl ŠČÍVALNÍK? 

a) Obuvník, švec 
b) Druh pokojové květiny 
c) Označení pro muže, který na 

mlynářském dvoře sčítal 
přijíždějící valníky 

18. Co namená slavit KUDIBALA? 

a) Oslavit příchod plesové sezony 
b) Odpočívat po tmě při draní 
c) Vítat jaro 

19. Co je to PLOCHULE? 

a) Rod stonožky 
b) Rod ryby žijící ve stojatých 

vodách 
c) Ortopedický výraz při deformaci 

dolní končetiny 

20. Co dostanete, objednáte-li si 
      v restauraci KOČIČÍ SVADBU? 

a) Jihočeské jídlo z hrachu a krup 
b) Demikát, slovenská bryndzová 

polévka 
c) Tatarský biftek s topinkami a 

česnekem 

21. Co znamená výraz HATATI? 

a) Drobný, jihoamerický hlodavec  
b) Skládat na hromadu, shrnovat 
c) Zdvořilostní úklon při japonském 

pozdravu 

22. Kdo je to HUNTÉŘ? 

a) Kazisvět, člověk, který vše ničí 
b) Pohodný, ras 
c) Přespolní řezník dovážející maso 

do města 



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
 27. 6. 21 Koloběžkyáda / Den dětí

 July 2021 Večírek ve stylu osmdesátek 

 August 2021 Rožnění selátek

  September 2021 Filmový večer

 October 2021 Jarní výlet

 November 2021 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


 CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WA CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WA www.czechslovakwa.orgwww.czechslovakwa.orgJuly 2021July 2021July 2021July 2021

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

KOLO

PĚŠKY KOLOBĚŽKY
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