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Michaela Ondová 0470 189 244

Členové výboru:

Gábina Baladová 0422 582 197

Kateřina Hnědkovská 0406 927 087

Petra Jerejian 0412 751 026

Katarina Kysucká 0404 897 938

Veronika Lakay 0433 753 386
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Vlasta Thomas 6180 6103

Martin Udall 0435 814 004

Jiří Voyt 9401 3817

Iva Zausin 0404 735 462

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

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION 
OF WESTERN AUSTRALIA

22 Blythewood Way, 
Heathridge WA 6027

www.czechslovakwa.org  
csa@czechslovakwa.org 

 @CzechSlovakAssociationWA

ČESKÁ A SLOVENSKÁ 
KNIHOVNA

K dispozici jsou české a slovenské časopisy, knihy, stolní hry.
Otevřeno každý první čtvrtek v měsíci od 14:00 do 18:00.

The Rise 28 Eighth Ave, Maylands 1. patro Community Office c 8
2 minuty pěšky od vlakové zastávky Maylands

Těší se na vás knihovnice Vlasta Thomas

mailto:LucieVKlokan%40gmail.com?subject=
http://www.czechslovakwa.org/
https://www.facebook.com/CzechSlovakAssociationWA/
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A JE TO! FESTIVALOVÉ STŘÍPKY POTŘETÍ!
Kutilové Pat a Mat skutečně provázeli třetí Český a slovenský filmový festival, který opět dokázal, že zde má 
své právoplatné místo. A nejen to, dokázal nám, pořadatelům, že ho zvládneme pod vlastní taktovkou. Jejich 
legendární vítězné potřesení rukou je proto zde více než na místě.

Shoda náhod a nápadů, naše ambice a hlavně vytrvalost před-
stavila letošním návštěvníkům festival v novém kabátě. Sedm 
celovečerních a jeden krátký film, se během pěti dnů promítaly 
na třech místech – v již tradičním kině Paradiso, v menším kině, 
avšak s úžasnou atmosférou, Backlot Studios a projekce nezávis-
lého filmu Roots in Ego se uskutečnila v krásném, historickém 
sále hudebního klubu Fly by Night ve Fremantlu. A úplnou 
novinkou byla následná taneční párty, která navazovala na téma 
filmu. Festivalovou atmosféru výborně doplnil i večírek s režisé-
rem Jiřím Strachem. 

Slavnostní atmosféru zahajovacího večera festivalu podtrhly 
krásné skladby mladé talentované klarinetistky Stelly Sawyer, 
kterou na kytaru doprovázel její otec Bruce. Mísy rozmanitých 
domácích chlebíčků spolu s ovocnými a sýrovými talíři vytvářely 
na stolech lákavý kaleidoskop díky Míše Ondové a její cateringové 
družině. Mezi bzučícím a hodujícím davem ve foyer nechyběli ani 
vzácní hosté. Z Canberry k nám zavítal zástupce velvyslance České 
republiky Miroslav Píša, z České republiky za námi se svými 
filmy přijeli hned režiséři dva - Jiří Strach a Kristýna Weiserová, 
přítomný byl i místní honorární český konzul Zdeněk Cihelka. 
Úvodní proslovy pak odstartovaly první film festivalu – Učitelka. 

Černá komedie inspirovaná skutečným příběhem učitelky 
Drazdechové nás zavedla nejen do školních lavic z éry socialis-
mu, ale hlavně v nás zanechala hořkou příchuť těžkého dilema 
rodičů dětí tehdejší doby. 

Živá hudba nám nechyběla ani na Gala závěrečném večeru. 
Pánové z hudební skupiny „No Panic“ v nás rozhodně hrůzu 
nevyvolávali, ba naopak, jejich bluesování i texty pohladily po 
duši. Závěrečný velkofilm Masaryk, který zpodobnil život diplo-
mata Jana Masaryka v nelehké době před vypuknutím druhé svě-
tové války, byl silným zakončením letošního festivalu. Statisticky 
měl i největší účast. 

Stejně jako vloni, každý návštěvník festivalu měl také možnost 
vyhrát jednu z pěti diváckých cen, které se losovaly po závěreč-
ném promítání. Ty hlavní, pobytové balíčky pro dvě osoby, nám 
laskavě darovali The Resort and Spa OK Divers Bali a The Six Foot 
Eco Lodge Blue Mountains. Velmi děkujeme.

O přípravy a průběh celého festivalu se postaral skvělý výborový 
tým České a slovenské asociace v Západní Austrálii. A to s nad-
šením a souhrou, což bylo ve výsledku poznat. Třeba za úžasnou 
brožuru a ostatní grafické zpracování festivalu patří velký dík 
Lucce Vrbské. Mnozí jste ocenili naši práci velmi milými komen-
táři a poděkováním, za které vřele děkujeme. 
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A jak celý festival vyhodnotila hlavní organizátorka (a též grafická 
designérka) Martina Tlamsová?

Otázku, tak jak dopadl „filmáč“, jsem za poslední dobu dostala 
nepočítaně krát. Odpovědět jsem se pokaždé snažila pravdivě, 
ne moc pyšně, přiměřeně nadšeně a ne moc idealisticky, což je 
ve skutečnosti příšerně namíchaný koktejl fialového nesmyslu 
s paraplíčkem. Takže jaký vlastně ten „Czech and Slovak Film 
Festival 2017“ byl?

Byl, řečeno Harry Potterovskou terminologií – na stupnici od troll 
po vynikající, na úrovni „Nad očekávání“. A to popravdě ve všech 
směrech. Bylo to velké a bylo toho pro letošek tak akorát. Ne, váž-
ně, byla to pecka a moc děkuji všem, kteří se na rozběhu festivalu 
i jeho chodu samotném podíleli. Děkuji všem divákům, kteří si 
našli čas na filmy, a věřím, že jsme si to společně hodně užili. 

Festivalové přípravy začaly těsně po ročníku loňském, který jsme 
ještě pořádali ve spolupráci s Filmovým festivalem v Sydney. 
Letošní ročník byl jiný, první samostatný v Perthu. Ze Sydney nám 
drželi palce, abychom se v té nově nabyté samostatnosti neutopili 
a občasnou radou, hlavně kolem byrokratických otázek, nás jed-
nou dvakrát přidrželi nad pomyslnou hladinou. Iko, dík. Přípravy 
byly hektické, nápadů a ambic tolik, že jsme pak při jejich realiza-
cích radši ani nezačali počítat čas nad tím strávený. Lucko, Lucko, 
Pavle, Jitko, dík. Cestou jsme se toho všichni spoustu naučili, 
ztratili mnohé iluze o filmovém průmyslu, naráželi na nesmyslné 
překážky a následně je překonávali, naučili se spolu komunikovat 
a dát své lepší já na oltář většího projektu, taky jsme si rozšířili 
obzory o kulturní scéně v Česku i na Slovensku a otestovali limity 
poetiky Perthu. Velkou otázkou i vzpruhou zároveň pro nás byla 
návštěva pana režiséra Jiřího Stracha (za celý pobyt nekouřil – což 
nám prý stejně nikdo neuvěří), který festivalu umožnil promítat 
tři ze svých filmů. Hano, dík. Jednoznačně byl tento ročník daleko 
náročnější, daleko propracovanější a daleko víc vymazlený všemi 
adoptivními i vlastními rodiči (rodič od slova rodit aneb dlouze 
a často ne bezbolestně vznikat). Lukáši a všichni ostatní trpěliví 
partneři, dík. V průběhu festivalu jsme se už jen nechávali unášet 
proudem a občas vypádlovávali ze slepých ramen, kam nás to, 
ne úplně naší vinou, zaválo. O co nejklidnější splutí a nakrme-
ní posádky a hlavně spokojenost všech „účastníků zájezdu“ se 
postaral náš permanentně dobře naladěný tým. Petro, Veroniko, 
Míšo, Katko, dík. A dík rozhodně patří i všem ostatním, které jsem 
nejmenovala (Ivo, Gábino, Juro, Martine, Bětko, Katarino, všichni 
dobrovolníci a kamarádi), bez Vás by to rozhodně nešlo, dík moc. 

A festival samotný v heslech: 
Středa - Festival začal beznadějně vyprodaným filmem 
Anthropoid v kině Backlot Studios. Prostředí bylo famózní, 
nálada úžasná, majitel kina příjemně naladěný a celková atmo-
sféra nepopsatelná. Film samotný byl pak už jen třešinkou na 
dortu středečního večera.

Čtvrtek – Po velkých přípravách nastal oficiální den D – Opening 
Night, stoly se prohýbaly pod množstvím luxusních chlebíč-
ků a bublinky tekly proudem. Po úvodních slovech začal film 
Učitelka, byl super, jestli se to slovo ovšem dá použít v kombina-
ci s ledově pravdivou komedií. 

Pátek – Osmy v Backlot Studios měly úspěch a diváci si vychutna-
li koncert v čele s Ivanem Trojanem. 

Paradiso bohužel nezklamává a přináší titulkovou ledovou sprchu, 
přestože bylo ještě půl hodiny před začátkem vše v pořádku, jak 
tvrdil technik z kina, titulky nikde. Ostuda veliká a ve mně se 
probouzí lvice, se kterou není radno si zahrávat. Úplně se vidím, 
jak někde v kleci v zoo chodím od rohu výběhu ke druhému, a i 
přes tlusté sklo je slyšet divoký řev šelmy. Kamarádi, takhle ne. 
Naštěstí po nějaké době je film Anděl Páně 2 v pořádku spuštěn, 
trvat to ještě o chvilku dýl, začnu kousat. Omlouvám se všem 
divákům, co odešli, osobně mě to moc mrzí. Jinak film super, jak 
jinak. Následná beseda s panem Strachem se protáhla až do brz-
kých ranních hodin a hodně jsme se u toho nasmáli. 

Sobota – Slovenský film Únos byl mrazivý až do hloubky kostí, 
ale publikum si ho chválilo, což byl náš záměr. Bohužel, ne všech-
ny příběhy jsou ty se šťastným koncem. 

Stejně jako ve Fremantle hraný film Roots in Ego, který dovezla 
režisérka Kristina Weiserová osobně a následná taneční party od 
mixážního pultu s DJ BBossem byla perfektní kombinace na sobot-
ní večer, jen škoda, že si tento večírek nenašel víc diváků. Ale kdo 
přišel, byl nadšen a to je podstatné.

Neděle – Odpolední promítání Santiniho jazyka bylo v Backlot 
Studios opět famózním zážitkem. Barokní architektura z plátna 
vystupovala k divákům a nechávala v sobě rezonovat kompliko-
vaný příběh. 

A pak už zbývalo jen slavnostně zakončit tento filmový mara-
ton. Closing Night – Masaryk a vynikající závěr festivalu. Plné 
kino, skvělé ohlasy a úleva, že vše tentokrát funguje, jak má. 
Wow. Bylo to velké a bylo to senzační. A bylo toho pro letošek 
přesně tak akorát. 
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Všem divákům, dík. A příští rok? Snad jo, no, jasně, že jo... už teď 
se na Vás všechny moc těším. 

Martina (ta s funkcí Festival Director)  

Velmi děkujeme všem sponzorům, patronům, dobrovolní-
kům i těm, co nás povzbuzovali či jinak pomohli festival 
uskutečnit.

Děkujeme za finanční příspěvek a kulturní podporu od institucí 
z našich krajanských zemí:

Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, Ministerstvu 
kultury České republiky, Úradu pre Slovakov žijucich v zahraničí, 
Slovenskému audiovizuálnímu fondu, České televizi, Českému 
filmovému centru a Mladé frontě.

Děkujeme Generálnímu konzulátu České republiky v Sydney, 
jmenovitě Haně Flanderové, za zorganizování návštěvy reži-
séra Stracha. Poděkování patří i českému fotografovi Markovi 
Mendelovi za zapůjčení nádherných časosběrů ze severních 
Čech, dále Bětce Baladové za vytvoření festivalového traileru, 
Lucii Siegerové za festivalové texty a DJ BBossovi za sobotní 
taneční mix.

Obrovské díky patří všem místním sponzorům, kteří nám pomohli 
ať přímo finančně, či svými výrobky:

• Tatra – Offroad Tracks Australia
• Simka Small Goods 
• Prague Bakery
• The Honeycake 
• Zausin Photography
• Morish Nuts
• Restaurant Ischia 
• Lavander Bistro and Boutique
• Twin Hill Wines

Další poděkování patří i našim festivalovým hostům, kteří nám 
pomohli festival slavnostně zahájit.

Nakonec a nejvíce bych chtěla poděkovat všem, co jste na náš 
festival přišli, přivedli své přátele i rodiny a tak podpořili naše 
úsilí. Dali jste nám tím najevo, že o festival máte zájem a to nám 
dodává odvahy do toho jít v příštím roce znova.

Za organizátorský tým CSA
Jitka Smith

PS: A nakonec ještě pár střípků od organizátorů a hostů:

Členka výboru Kateřina Švejcarová ohodnotila svůj 
první festival následovně:
Letošní filmový festival byl naprostým skvostem naší České a slo-
venské asociace. Stála za tím spousta bezesných nocí hlavní orga-
nizátorky Martiny Tlamsová, která si zaslouží velkou poklonu! Jak 
sama říká: „Nic není bez bolesti.“ Každý z filmů, který se promítal 
zde na perthských plátnech, si našel svého diváka, od vyproda-
ného kina s filmem Anthropoid až po závěrečný film Masaryk. 

Výběr filmů nabudil snad u každého (ne)rodáka zvědavost a přišel 
se podívat a možná i zavzpomínat na rodnou vlast. Doufám, že i 
catering s chlebíčky a českými pamlsky všem chutnal,...protože při 
jeho přípravě jsme si Míšou a Maruškou užily spoustu srandy, až 
jsme to málem vše časově nestihly. 

Za mě a mého ročního syna moc děkujeme za možnost shlédnout 
na druhém konci světa filmy, které jsou našemu srdci blízké.

Mladá režisérka Kristýna Weiserová nám do kroniky 
napsala (zkráceno):
Milí moji (snad Vám tak již mohu napsat) přátelé z České a slo-
venské asociace, 
Pobyt s Vámi zde na festivalu v (pro Evropana nesmírně) zají-
mavém městě Perth byl pro mne nejen prázdninami, ale i časem 
hluboké inspirace. Každý z vás, které jsem zde potkala, vyzařu-
jete zvláštní energii, či auru, jenž Vás obklopuje, a kterou jsem 
zde – jak doufám – nasála, a alespoň špetku si z ní dovezu zpět 
do Prahy. Je to aura člověka, který si jde za svým, člověka, 
který buduje svůj život a nestěžuje si a nezůstává na místě. 
Děkuji všem, díky nimž se zde mohla uskutečnit moje akce – 
ROOTSINEGO.CZ party promítání. Děkuji Vám a vězte, že naše 
setkání zůstane vepsáno i do kroniky mého života, a nejen vepsá-
no, ale přímo hedvábnou stužkou vyšito. DÍKY, DÍKY, DÍKY!

Petra Jerejian, která se skvěle postarala o naše hosty, manže-
le Strachovy, o festivalu napsala:

Nejprve jsem byla trošku nervózní, jak se zvládneme postarat o 
takovou celebritu jako je Jirka Strach. Ve středu navečer bylo 
vše nachystáno na „Welcome Party“ a grilování. Přišlo pár super 
lidiček, abych na to nebyla sama. Dokonce i dva profesionální 
kuchaři! Ale již u dveří při přivítání Jirky a Magdalény ze mě ner-
vozita spadla. Byli to úžasně milí a skromní lidé, kteří okamžitě 
zapadli do našeho spolku. Další dny utekly jako voda. Užili jsme 
si výborně zorganizovanou Opening Night. Pohádka Anděl Páně 2 
se moc líbila a večírek  po ní se krásně protáhl do pozdních hodin. 
V sobotu nám Jirka s Magdalénou odjeli. Byli to úžasní hosté, 
maximálně skromní a nenároční. A jak krásně se s nimi povídalo! 
Nedělní Closing Night byla ohromná. Výborné jídlo chutnalo a 
film byl perfektní. Úžasná tečka za letošním filmovým festivalem.
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NĚMÉ SVĚDECTVÍ (ČÁST 1)
Luďek Schmidtmayer

(Detektor revue)

Najednou padla jakási rána. Probudila mě v jednom rozpáleném letním pozdním odpoledni. Mžouravě jsem se 
rozkoukával a chvilku to ještě trvalo, než jsem pochopil, kde jsem a co právě dělám. Jako obvykle sedím ve své 
„sběrné“ místnosti, kam chodím velmi rád. Sednu si do pohodlné holandské kožené sedačky a přemýšlím…

Většinou se rozhlížím po ověnčených stěnách s nálezy, z nichž 
některé jsem přímo tady renovoval. Všude kolem mě tak visí 
obrovské množství dřiny i velkých vzpomínek. Vždy na mne 
zavane dech minulosti nejen té mé, ale i té spjaté s odkazem 
dějin našich předků.

Nad hlavou mi například tikají velké staré pendlovky po 
pradědovi, který bojoval v první světové válce v Itálii i R-U 
dělostřelectva. Tyto hodiny dal praděda mému dědovi a děda 
tátovi. Táta je dal mně a za nějaký čas bude řada i na mně. 
Pootevřeným oknem ke mně od sousedů pronikají hlasy hrají-
cích si dětí u bazénu. Lehký vánek pohupuje žlutou vlaječkou, 
která kdysi sloužila v německé armádě pro značení min. Skrze 
žaluzie sem pronikají ostré paprsky zapadajícího slunce a 
promítají na stěně místnosti krásné představení barev. Částečky 
prachu tancují v ostrém plujícím světle téhle neobyčejné sce-
nérie, a ta zář směruje přímo na britský ešus, který zase vrhá 
měkký stín na stěnu.

Dobře si pamatuji, jak jsme ten ešus s mým přítelem Karlem 
vykopali z jámy na opomenutém místě jedné staré ústupový. 
Tenkrát bylo rozpálené léto 2010. Jó, to bylo něco… Ešus je 
totiž celý popsaný australským vojákem, který sloužil v Africe.

Mé oči upřeně pozorovaly tu nádobu zahalenou tajemstvím. Světlo 
dopadající na povrch ešusu mírně červená a postupně z něho slézá 
na zeď. Slábne, až se pomaloučku úplně vytratí.

Je úplné ticho… Jen pravidelné klapání starého kyvadla neúpros-
ně odpočítává čas.

Hlavou mi probíhají různé myšlenky: „Proč jsem ještě nikdy po-
řádně nepátral po stopách majitele tohoto artefaktu?!“

Mé nohy se zapřeli do podlahy. Ztěžka jsem vstal. Pouhých pár 
kroků mě dělí od dobrodružné cesty časem. S úctou a opatrností 
znovu sundávám ten skvost z jeho čestného místa. Oči přejíždí 
vyrytá jména míst, z nichž některá takřka mizí opotřebením po-
vrchu. Jen začernalá místa po otevřeném ohni dovolují zobrazit 

tajuplný vzkaz, zaznamenaný ostrým předmětem australského 
vojína. Polilo mě lehké mrazení po těle. Je to naprosto ohromu-
jící! Mírně jsem se pousmál. Zaklapl jsem madlo z ořezaného 
drátu dovnitř ešusu a bylo rozhodnuto. Vynasnažím se odkrýt 
ten dlouho nevyřčený vzkaz z minulosti. Vždyť po 65 let, kdy se 
nad ním onoho květnového dne 1945 zavřela zem, ležel upro-
střed ticha a temnoty v hlubokém zapomnění. Nedokázal jsem 
si ještě v tuhle chvíli vůbec představit, čeho všeho byla tahle 
věc svědkem.

MRAVENČÍ PRÁCE
Opsal jsem, co na britském ešusu šlo přečíst. Pečlivě seřazuji 
nápisy, abych něco nepřehodil a byl v tom pořádek. Jelikož 
nejsem rozený Australan ani Angličan a cizí jazyky skoro vůbec 
neovládám, tak musím slova, která nepřipomínají název měst či 
zemí, nějak roztřídit. Narážím na první problémy, kterými jsou 
buď zkratky nebo jakýsi nářeční nebo vojenský argot, kterému 
nejsem schopen přijít na kloub. Zjistil jsem také, že i některá 
jména míst nejsou dobře napsaná, nebo jsou napsané v jiném 
nářečí, nebo snad dnes už ani neexistují. Bojuji i se slovy, která 
jdou špatně přečíst kvůli opotřebení povrchu nádoby. Tím se to 
vše trochu komplikuje. Nastala pro mě mravenčí práce. Stálo 
mě to mnoho času - převážně po nocích, kdy jsem už někdy 
myslel, že to vzdám. Pro mě opravdu nic jednoduchého, zvláště 
když se chytá člověk každé informace, přestože jí ne vždy úplně 
rozumí. Prosím tímto všechny případné rýpaly o shovívavost. 
Snažil jsem se prokousat změtí informací o událostech, u kte-
rých jsem nebyl ani já ani nikdo z vás.

PRVNÍ VLAŠTOVKY
Předpokládám, že jistě mnoho z vás ví, co některé zkratky a 
symboly znamenají. Nicméně všichni lidé nejsou odborníci, tak 
se budu snažit osvětlit pár zkratek a nápisů pro ostatní míň zna-
lé. Na čele ešusu je vyryt nápis, který je umístěn nad znakem 
AIF. Zjistil jsem, že je to symbol vyjadřující hrdost ke své vlasti. 
Advance Australia má v překladu vyjadřovat něco jako název 
hymny Austrálie.

Další záznam je vyrytý odznak australské vojenské síly. Vlevo 
od znaku je nápis AIF a vpravo od znaku nápis ABROAD. 
Vypadá to asi takhle:

AUSTRALIAN IMPERIAL FORCE ABROAD (AUSTRÁLSKÁ 
IMPERIÁLNÍ SÍLA V ZAHRANIČÍ)

Po některých zkratkách jsem předtím nikdy nepátral, tak to vnáší 
světlo i do mých neznalostí.

MAJITEL
Ze spodu ešusu je vyryt velkými písmeny nápis s čísly, který mi 
hned padl do oka. Po velkém pátrání jsem vlastně nezjistil nic, 
co by rozluštilo tento oříšek. Nakonec jsem usoudil, že jde snad 
o adresu vlastníka této nádoby.

WXL 032 
ODY MILLS, TF 
& tan VICTORIA PARK WEST AUST
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Bohužel voják nebyl zručný rytec, a tak to naplácal, jak mu to 
přišlo pod ruku, ODY je, předpokládám jméno a MILLS příjme-
ní. Budu tedy vycházet z této dost pravděpodobné teorie. Máme 
tedy jméno ODY a po zbytek pátrání toto jméno budu akcepto-
vat. Dále z nápisu VICTORIA PARK WEST AUST vyplývá, že místo 
leží v přímořském městě Austrálie. To město Victoria Park ve 
státě Západní Austrálie opravdu existuje. Je východní branou do 
Perthu. Napadlo mě, že by to mohlo být bydliště Odyho.

Je tam i příčně vyryt velký nápis s otazníkem, BERLIN? Myslím 
si, že to byl asi pomyslný cíl mise našeho vojáka.

Spodek ešusu přetíná čára na dvě poloviny a v druhé části je řada 
velice známých míst napsaných pod sebou: 
WESTAUS 
PALESTINE 
EGYPT 
LIBYE 
GRE CE 
CRETE 
GREECE 
První jméno jako název Řecka. Zvláštní je mezera, kde by mělo 
být ještě jedno E. Možná, že Ody nevěděl, jaké písmeno vsadit, 
nebo je to v jiném jazyce.

Druhé jméno Crete je Kréta. Nicméně poslední nápis je opět 
Řecko. Nemám ponětí proč, protože právě z Řecka byli Britové 
doslova vytlačeni německou armádou právě na Krétu. Měla by 
být tedy jak poslední v pořadí tří jmen. Možná se opravdu jen 
spletl, protože jména jsou si velmi podobná a gumovat se na 
ešusu nedá.

ČEŠTINA PRO CIZINCE 
Během mého působení ve Výzkumném 
ústavu pedagogickém (dnes Národní 
ústav pro vzdělávání) jsme v roce 2008 
s kolegyní Kamilou Sladkovskou dostaly 
za úkol vytvořit informační stránky pro 
cizince, kteří žádají v České republice 
o trvalý pobyt. Od roku 2009 měli totiž 
cizinci žádající o trvalý pobyt v České 
republice povinnost prokázat svou znalost 
českého jazyka na úrovni alespoň A1 
podle Evropského referenčního rámce pro 
jazyky. Kamila přijela v říjnu na dovo-
lenou do Austrálie, a tak jsme spolu po-
hovořily o tom, jak se stránky rozvíjejí a 
co nového na nich jak cizinci, tak učitelé 
vyučující češtinu cizince mohou najít.

Portál Čeština pro cizince www.check-you-
r-czech.com poskytuje aktuální informace 
pro žadatele a zájemce o trvalý pobyt v 
České republice a pro žadatele o státní 
občanství České republiky. Tyto informace 
jsou ve formě textu, odkazů na jiné strán-
ky a nově taky ve formě videí. Vše najdete 
na stránkách www.check-your-czech.com.

Na stránkách Trvalý pobyt se nachází 
informace jak pro cizince, tak i pro zkou-
šející a širokou veřejnost. Rubriky Pro ci-
zince jsou nabídnuty v devíti jazykových 
mutacích včetně českého jazyka. Rubriky 
Pro zkoušející jsou k dispozici v češti-
ně a angličtině. Na stránkách je možné 
najít základní informace o zkoušce, tj. 
kdy a kde se koná, kolik zkouška stojí, 
co obsahuje a jaké jsou podmínky jejího 
vykonání. Zájemci si mohou vyzkou-
šet modelový test, mohou si stáhnout 
různé informační a studijní materiály ke 
zkoušce. Webové stránky také zahrnují 
základní informace k vyřízení trvalého 
pobytu v ČR. 

Webové stránky Občanství nabízejí 
informace pro žadatele o udělení stát-
ního občanství v ČR v pěti jazykových 
mutacích včetně českého jazyka. V sekci 
Obecné informace lze najít základní 
legislativní informace pro udělení státní-
ho občanství České republiky, základní 
informace o zkoušce a další užitečné 
odkazy. Část Zkouška z českých reálií je 
podrobným průvodcem zkoušky včetně 
pravidel, specifikací zkoušky a interaktiv-
ního modelového testu. Součástí je také 
úplná databanka testových úloh z českých 
reálií. Část Zkouška z českého jazyka 
zahrnuje základní informace o zkoušce, 
tj. kdy a kde se koná, kolik zkouška stojí, 
co obsahuje a jaké jsou podmínky jejího 
vykonání. Součástí je také modelová 
varianta zkoušky z českého jazyka a pro 
učitele taky výuková videa k nejběžnějším 
reálným situacím, ve kterých se cizinci 
v České republice mohou ocitnout.

 Summary:

The Czech for Foreigners portal www.chec-
k-your-czech.com includes basic informati-
on about applying for permanent residence 
and citizenship in the Czech Republic 
including the information about exams to 
the application and sample tests.

Národní ústav pro vzdělávání kromě 
Portálu Čeština pro cizince vydává 
měsíčně Portál Rámcového vzdělávacího 
programu ve formě newslettru, ve kterém 
mohou učitelé najít pracovní aktivity 
k výuce svého předmětu. Pro rodiče, kteří 
mají zájem udržovat a rozvíjet u svých 
dětí jejich řečové dovednosti v češtině u 
nás v Západní Austrálii, mohou být inspi-
rativní zejména aktivy pro výuku českého 
jazyka. Tento elektronický newsletter 
najdete na stránkách rvp.cz a metodické 
návody a aktivity v rubrice DUM na  
https://dum.rvp.cz/index.htm.  
K odběru newsletteru se můžete při-
hlásit na https://webinare.rvp.cz/
prihlaseni-k-odberu-upozorneni.

Gábina

https://dum.rvp.cz/index.htm
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Z KLOKANOVY KUCHYNĚ - JABLEČNÝ ŠTRÚDL

POSTUP:
Máte rádi jablečný štrúdl a chcete ho zkusit trochu jinak, 
než z kupovaného listového těsta?

Prosejeme 250g hladké mouky a přidáme špetku soli. Do 
důlku v mouce rozklepneme vajíčko a přidáme 100 g tuku. 
Dále přilijeme 2 lžíce vlažné vody a 1 lžíci octa aby se 
nám dobře válelo. Nebojte, ocet nebude v těstě cítit.

Těsto pořádně propracujeme a pokud se nám bude lepit na 
prsty, přidáme mouku a ruce si umyjeme. Až bude těsto 
zpracované, zabalíme jej do fólie a dáme odpočívat mini-
málně na půl hodiny do lednice.

Mezitím si připravíme jablka. Zda nastrouháte na hrubo 
nebo na jemno, či nakrájíte, záleží jen na Vás.

Když je těsto odpočinuté a jablka připravené, pustíme se 
do válení na pomoučněné pracovní ploše. Těsto průběžně 
kontrolujeme, zda se nám nelepí k ploše a válíme na při-
bližně 3 mm tloušťku. Nemusíte se bát, těsto se netrhá.

Nožem zakrojíme okraje a posypeme těsto trochou strou-
hanky. Rozprostřeme jablka a na ně dáme vše, co máme ve 
štrúdlu rádi, vanilkový a skořicový cukr, rozinky, mandle 
nebo ořechy.

Těsto zamotáme a konce zabalíme. Zarolovaný štrúdl po-
třeme mlékem a propícháme vidličkou.

Pečeme na střední výšce, asi 40 minut a 160-170°C. Ke 
konci se může přidat aby měl hezčí barvu. Podáváme 
pocukrovaný, se šlehačkou a nebo vanilkovou zmrzlinou. 
Dobrou chuť!

Těsto:

250g  hladká mouka
špetka  sůl
1 ks  vejce
100g  tuk
2 lžíce  vlažná voda
1 lžíce  ocet
  strouhanka
4 ks  jablka
  vanilkový cukr
  skořicový cukr
  rozinky, mandle, ořechy,...
  mléko

Michaela Ondová

INGREDIENCE:



KLOKÁNEK
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KTO BOL SV. MIKULÁŠ?
Mikuláš je postavou opradenou mnohými legendami. Traduje sa o ňom, že sa narodil okolo r. 280 – 286 v Patare. 
Ako devätnásťročný bol svojím strýkom, biskupom Mikulášom vysvätený za kňaza a stal sa predstaveným kláštora 
Sion v blízkosti Myry. Počas prenasledovania kresťanov okolo r. 310 bol vraj zajatý a týraný. Po rodičoch zdedil 
veľké bohatstvo, ktoré rozdeľoval medzi chudobných.

MIKULÁŠSKE LEGENDY
V susedstve žil chudobný muž, ktorý mal tri dcéry. Nemohol im zabezpečiť veno, tak sa rozhodol ich predať ich. 
Mikuláš sa o tomto jeho pláne dozvedel a rozhodol sa, že nešťastie odvráti.
Do troch vrecúšok zabalil zlaté mince, za ktoré mohol vystrojiť chudobný otec dcéram svadbu. Počas troch nocí 
vhodil vždy jedno z vrecúšok do spálne dievčat. V poslednú noc sa otec zobudil, rýchlo bežal za neznámym dob-
rodincom a spoznal v ňom Mikuláša. Z celého srdca mu ďakoval. Mikuláš jeho vďaku odmietol a povedal: „Ďakuj 
Bohu, ktorý vás neopustil. Ja som bol len jeho posol...“
Iná legenda hovorí o tom, že Mikuláš sa často večer po zotmení prechádzal ulicami a pozoroval ľudí za oknami. 
Keď videl chudobnú ubiedenú rodinu s deťmi, ktorým nevedeli dať rodičia nič na večeru, do obloka im vložil jed-
lo, hračky i niekoľko mincí. Nik nevedel, kto je tým dobrodincom, pretože Mikuláš chcel zostať v anonymite.
Od tých čias vznikla tradícia sviatku svätého Mikuláša. Je mu venovaný 6. december, pretože vraj Mikuláš umrel 
práve v tento deň.

ČISTÉ ČIŽMIČKY V OKNE!
Zvyk s čižmičkami v oknách sa traduje práve z legendy o tom, ako Mikuláš nechával v oblokoch chudobných ľudí 
dary. V žiadnej domácnosti s malými deťmi teda v tento výnimočný deň nesmú chýbať čižmičky v okne!
Môžeme ich tam položiť spolu s deťmi. Samozrejme, najprv ich dobre očistíme.
Kedysi si deti čistili kapce či čižmičky, obe topánky z páru. Do jednej dostávali uhlíky či prútik, do druhej sladkos-
ti a ovocie.
Dnes chodieva Mikuláš s anjelom a čertom do domácností, na námestia, do školských a kultúrnych zariadení a 
pýta sa detí, ako sa správali počas minulého roka. Deti mu zarecitujú básničku, zaspievajú pesničku a za to do-
stanú sladkosti a ovocie.

NÁŠ TIP:
Odrežte na Mikuláša konárik zo stromu alebo kríka, 
najlepšie z čerešne, jablone alebo slivky a dajte ho do 
vázy. Niečo si pritom želajte. Ak konárik do Štedrého 
dňa rozkvitne, želanie sa splní...

PRIPRAVTE SI MIKULÁŠSKU VERŠOVAČKU

1. Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
každý rok nosievaš do okien dary.
Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,

každý rok myslievaš na dobré deti!

2. Mik, mik Mikuláš, prišiel s čertom na koláč,
sľubujem, sľubujem, že už hnevať nebudem...

3. Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš pod oknom stál,
v ruke veľkú paličku, na hlave mal čiapočku.

Z bielych fúzov, teplý šál,
tak na deti vykúkal.

4. Mikulášsku dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku,
zlož tú svoju plnú nošu, daj nám darov, svojich trošku,

či koníčka medového, či koláčka makového,
veď ty strýčku Mikuláš, mnoho dobrých darov máš...
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MENO:

WWW.OMALOVANKY.SK

Vyfarbi obrázky, ktoré
súvisia s Vianocami.



ČARODĚJŮV UČEŇ ANEB ŠKOLA KOUZEL U HRUŠKAVICKÉHO JEZERA

3. října 2017 : Aktuální zprávy
Do čarodějnické školy u Hruškavického jezera bylo dnes přijato 16 nových žáků z různých městských částí 
Perthu. Žáci byli pečlivě vybráni profesorským sborem. Vítáme nové kouzelníky!

A tak začal o říjnových prázdninách 
první a opravdový pětidenní tábor České 
školy. Profesorky létání, jasnovidectví, 
lektvarů a proměny se, pod vedením 
ředitele Ohňodecha, dětem představily 
u táborového ohně. Děti se rázem ocitly 
ve škole divů a kouzel a vůbec netušily, 
jaké dobrodružství je čeká. Tajemný 
mluvící klobouk pak nadšené žáčky roz-
dělil do družinek Větrníků, Slunečníků a 
Měsíčníků. Každá družinka si vytvořila 
svůj vlastní erb a pokřik, kterým si do-
dávali kuráž a sílu před plněním různých 
úkolů nebo her. A výuka mohla začít!

Profesorka Létavá Kateřina 
Co je to koště? Koště je nástroj, který 
nám kouzelníkům a čarodějům slouží k 
létání. Koště se skládá z přední části - 
rukojeti, z prostřední části, tzv. sedací, a 

zadní části. U koštěte nehledejte motor, 
koště ho nemá. Koště poháníme pouze 
svou energií a silou! Ale o tom už více 
při samotné výuce.

„Víte, já jsem se do kouzelnické rodiny už 
narodila. A vyrůstala jsem s košťátkem v 
ruce. Já vím, panenka by byla lepší, ale 
maminka (mimochodem mistryně v letu 
dalekém) mi vždycky říkala, že košťátko 
se mi bude hodit víc a prostě mi sluší.

Nejprve jsem dostala košťátko malin-
ké, tzv. “čtvrtku”. To jsem si jen mohla 
představovat, jak by to tak asi vypada-
lo, kdybych na něm uměla létat. K 5. 
narozeninám mi rodiče pořídili košťátko 
větší, tzv. “půlku”. A tím odstartovala 
má létací kariéra. Zpočátku jsem měla 
pár boulí na hlavě, zlomené ruce a nohy, 
ale vše se vždy zdárně vyhojilo a já dnes 
létám na koštěti jako divá! Ke svým 
18. narozeninám jsem dostala koště 

profesionální a to mám dodnes. Slouží 
mi už dobrých 750 let. Základům létání 
vás naučím také. Ve své třídě ovšem 
vyžaduji kázeň a disciplínu. Ne, že se mi 
hned rozletíte do všech stran!“

Žákyně Terezka: Kouzelná škola u 
Hruškavického jezera je kouzelná – my 
jsme se naučili létat na koštěti!

Profesorka Konvalinková Veronika, 
která v Hruškavické škole kouzel vyučuje 
přípravu míchaných lektvarů,  se bohu-
žel při své výzkumné činnosti trochu pře-
kápla a umíchala si příliš silný mizící 
nápoj. Zahajovacího večera se proto 
nemohla osobně zúčastnit, neboť byla 
dočista zmizelá. Naštěstí se později našla 
a studenty přivítala na hodině Základů 
kouzelných lektvarů. Zde své svěřence 
seznámila s důležitými ingrediencemi, 
které by neměly chybět v žádné kouzel-
nické laboratoři, jako například dračím 
dechem nebo žabím slizem. 
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Kromě výuky terminologie přistoupila 
také k praktickým pokusům, a každý žák 
si mohl vyzkoušet výrobu svého tanečního 
lektvaru s doprovodnou kouzelnou for-
mulí  „Čáry máry, roztanči se!!!”. Taneční 
lektvar byl pak následně  velmi úspěšně 
využit při nácviku Čakareny - kruhového 
čarodějnického tance.

Poznámka redakce: Požití nadměrného 
množství mizícího nápoje mělo za následek 
opětovné zmizení profesorky Konvalinkové. 
Prosíme o informace v případě, že se opět 
znovu někde objeví.

Profesorky bylinkářství a krmě z resi-
dence táborové kuchyně 
Do role profesorek bylinkářství a krmě 
se postupně vtělovaly Veronika L., Petra, 
Kamila a Jana. I když to byl pro nás všech-
ny prvozážitek, proměna nám nedělala 
velké problémy, stejně jako sestavování 
jídelníčku či samotné vaření (prostě se 
vzal větší kastrol než doma). Nakonec 
i obávané rozpočtování vyšlo téměř na 
dolar, jídla bylo dost a vše se vydařilo. 
Děcka, pardon, čarodějničtí učni, nám 
dělali radost! Nejen, že jim chutnala obec-
ně oblíbená jídla jako guláš či boloňské 
špagety, ale s gustem se pustili i do těch, 
kterých by se prý doma ani nedotkli… 
Aby ne, když si suši a jarní závitky sami 
naplnili, zarolovali a zavinuli. A nejen to, 
služba každý den pomáhala s toustováním 
a mazáním chlebů i s úklidem, a každý 
táborník si dle táborového řádu po sobě 
myl a utíral nádobí.

A co se všechno snědlo? Po deseti kilech 
jablek a pomerančů, melouny, pytel bram-
bor a šest kilo zeleniny, což nám všechno 
do haly nanosil svalnatý Roman Irlweg. 
Dále z masa: čtvrtka krávy (skoro) a šest 
kuřat odborně dozlatova opečených a na 
grilu propečených Mathiasem Ludtke. 

Pokračujeme vědrem mléka, deseti pecny 
chleba a nekonečným množstvím slaného 
a sladkého pečiva darovaným panem peka-
řem Olinem, majitelem Prague Bakery. 
K tomu šest pekáčů výtečných „buchet“, 
z nichž polovinu bez nároku na odměnu 
dodala Lenka Goldschmidová. 

I když se učni měli opravdu dobře, tato 
historka svědčí, že ne vždy jim „pečení 
holubi do pusy lítali“. Následkem přede-
šlé hry se strávníci dostavili na poslední 
snídani očarovaní Černodějem. Eliška 
byla „slepá“ a Anettka nemohla mluvit. 
Eliška jí říká, že chce ještě cereálie a 
Anettka jí nemohla říct, že akorát došlo 
mléko. Tak se snažila dorozumět rukama, 
ale chudince jí nedošlo, že Eliška nevidí… 
Ale nakonec všechno dobře dopadlo a 
všichni se dobře poměli!

Žák Kryštof: Včera jsme měli táborák. My 
jsme dělali lektvary. Podávají tu dobrá jíd-
la. Učíme se kouzla, potkáváme čaroděje. 
Hledali jsme Všeznalku.

Den čtvrtý - Boj s Černodějem (zápisky 
ředitele Michala Ohňodecha) 
Dnes začal řádit ve velkém. Kdo? No přece 
Černoděj, zlý čaroděj. Nejdříve očaroval 
našeho ředitele Ohňodecha, který nám 
celý zbělal a jakoby se pomátl. No a hned 
nato všem táborníkům na část dopoledne 
znemožnil používat některou část svého 
těla. A tak jsme v každé družině měli 
němé, slepé a bezruké. A museli jsme si 
vzájemně pomáhat při snídani, čistění 
zubů a tak. Jen si nemyslete, ono nazout si 
boty, když nevidíte, nebo máte jen jednu 
ruku, není zas až tak jednoduché.

No, a aby toho nebylo málo, tak nám ještě 
Černoděj vypustil všechna čarodějnická 
zvířátka. Chvilku to trvalo a řádně jsme se 
u toho zaběhali a zapotili, ale nakonec se 
nám podařilo je všechny pochytat.

Je nejvyšší čas Černoděje zastavit! 
Kouzelná slovíčka proti černé magii nám 
odhalily zašifrované dopisy. Teď už nám 
jen zbývá najít Všeznala a zeptat se ho, 
jak vyzrát a přemoci Černoděje. Ještě, že 
za sebou Všeznal nechává stopy. Našli 
jsme ho v buši a on nám vysvětlil, ze 
Černodějova moc se vytratí, jakmile bude 
koule Všeznalka umístěna do Hnízda 
Dobra. Dokonce nás Všeznal dovedl na 
místo, kde Hnízdo Dobra je, ale netušili 
jsme, že ho budou bedlivě střežit čtyři 
Černodějníci, pomocnici Černoděje.  „Je to 
jasné. Nedá se nic dělat. Bude boj!“

Byli jsme sice v přesile, ale Černodějníci 
nás zaklínadlem “KAMENEC” mohli 
kdykoliv zkamenět. Teď se hodila ta 
kouzelná slovíčka, co jsme rozluštili ráno. 
“PROTEGO” nás ochrání proti zkamenění, 
ale pokud jej nestihneme použít, pak nás 
kamarád může vysvobodit tak, že nás ob-
krouží a použije zaklínadlo “SVOBODUM”. 
Tušili jsme, že Hnízdo Dobra bude někde 
na vrcholu dlouhé borovicové stráně, ale 
nikdo nevěděl, jak přesně vypadá a kde je. 
Boj to byl opravdu neúprosný, hlavně když 
jsme se dostali k vrcholu a Hnízdo jsme 
měli na dohled. Černodějníci jej bránili 
zuby nehty. V jednu chvíli jsme byli skoro 
všichni kamenní, ale i ten nejostražitější 
Černodějník občas poleví. To byla naše 
chvilka. Koule Všeznalka vklouzla do 
Hnízda Dobra a všichni čtyři Černodějníci 
padli na znak. Černoděj je přemožen. 
Huráááá!!!

Žákyně Amálka: „Dneska jsme se učili kouz-
la, která použijeme v bitvě proti černokněžní-
kovi Černodějovi. 

Dneska ráno nás Černoděj zaklel, někteří ne-
viděli, jiní neslyšeli a další neměli jednu ruku. 
Ředitel měl nějakou divnou nemoc, byl bílý, 
neuměl pořádně mluvit, nechodil správně a 
vypadaly mu vousy.

A tak to teď jdeme Černodějovi vrátit!“



14

Ovšem záhadná nemoc ředitele Ohňodecha 
ani po vítězném boji nepolevila. Byl čím 
dál bělejší a pomatenější! Co budeme 
dělat?!? Zeptáme se Všeznala, který přece 
všechno ví, ten to ví! Akorát ho musíme 
nejdříve najít. 

Jednoduché to tedy nebylo, ale nakonec 
malí kouzelníci Všeznala našli. A samo-
zřejmě, že věděl, jak ředitele Ohňodecha 
zachránit. 

Každé družince dal recept na speciální 
lektvar, který museli řediteli připravit 
a on je všechny pozřít! Chvilku trvalo 
najít ingredience jako žabí či dračí krev, 
exotická koření či listy vzácného pepr-
mintovníku. A hlavně bylo nutné dodržet 
přesné dávky, ani o kapku či lístek 
navíc, jinak kdo ví, jak by to s ředitelem 
dopadlo! 

I tak jste měli vidět, jak ředitel řá-
dil, když postupně požíval jednotlivé 
lektvary! Ohýbal lžíce, lámal korbele, 
oči obracel v sloup, rozhazoval ruka-
ma, nakonec začal dokonce skákat i po 
střeše! My se hrůzou raději schovali do 
naší školy a s napětím čekali, až lektvary 
přestanou působit. Řádění trvalo ještě 
hodnou chvíli, ale nakonec Všeznal 
ředitele Ohňodecha našel a přivedl úplně 
uzdraveného (však to přece věděl!). To 
bylo radosti a oslav v kouzelnické škole. 
Celý tábornický školní rok byl završen 
slavnostním předáváním výučních listů 
před zraky pyšných rodičů. 

Malí kouzelníci předvedli své pokřiky, 
společně hlasitě zahejkali školní hymnu 
Hejkal a pak už se vydali na zasloužené 
prázdniny.

A celý profesorký sbor, včetně ředitele 
Ohňodecha, se těšil na zasloužený spánek, 
i když s velmi hřejivým pocitem z moc 
povedeného semestru čarodějnické školy.

A co na to hlavní profesorka Zuzana, 
profesorka Kouzelných formulí a 
jasnovidectví?

„Jejda, jak mně se po Těch všech žácích 
stýská! Ještě dlouho po příjezdu domů 
se mi zdálo o dětech. A to, prosím, 
žádné vlastní děti nemám! Troufám 
si tvrdit, že nás všechny profesorky a 
profesory první ročník českého tábo-
ra v Západní Austrálii velice příjemné 
překvapil. Tábora se zúčastnilo celkem 

16 nadaných kouzelníků ze všech koutů 
Perthu. Od prvního večera, kdy je kou-
zelný klobouk zařadil do jednotlivých 
družinek, se děti i dospělí vžili do svých 
rolí. Žáci se od prvního dne učili, jak 
správně vyslovovat kouzelná zaklínadla 
a jak zacházet se svojí hůlkou. Dozvěděli 
se, že mají hůlku hezky ráno pozdravit 
a večer uložit ke spánku, že se o ni musí 
pečlivě starat, neboť je to jejich nový 
kouzelný pomocník. Také to ti žáčci 
šikovní nezapomněli. Urputně bojovali 
proti těm nejrychlejším a nejmocnějším 
Čarodějníkům. Až tak přemohli velkého 
Černoděje. Pravda, Všeznal jim velice 
pomohl, ale společným odhodláním a 
nadšením prokázali svoji bojovnost a 
statečnost. Ale víte, co bylo nejdůležitěj-
ší? Jak jsme se všichni společně zasmáli, 
zatancovali, zazpívali, zahráli a zadová-
děli! A tak snad za rok zas!”

Hlavní profesorce Zuzce patří obrovské 
poděkování za skvělé řízení naší školy a 
skvěle propracovaní výukového progra-
mu. Škola nás náramně bavila a nenudili 
jsme se ani minutu!

Žákyně Anetta: „Na táboře se mi nejvíce 
líbilo hrát hry. Také mně moc chutnalo 
všechno jídlo. Moc se mi líbil dome-
ček, v kterém jsme spali, a to obrovské 
hřiště venku. Pan ředitel je moc fajn a 
se Zuzkou je sranda. Kouzelnický sbor 
učitelů je moc fajn!“

K hodnocení Terezky (7 let) první ráno 
po táboře, po více jak 12 hodinách ne-
přetržitého spánku, již není co dodat:

 “Já bych chtěla, aby byl tábor každý den”

Děkuji za všechny 
příspěvky žáčků, 
ředitele i profesor-
ského sboru.

Sepsal a poskládal 
Všeznal Jitka
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY KOUZEL U HRUŠKAVICKÉHO JEZERA V OBRAZECH 
 

DEN PRVNÍ 
Příjezd nových žáků do školy 

 
DEN DRUHÝ 
Team building a vytváření erbů a hůlek  

 
Nalezení Všeznala 

 
Zábavná kolíkovaná 

 
Výuka létání 

 
Výuka lektvarů 

 

Výuka kouzelných formulí  

 
DEN TŘETÍ 
Turnaj v čarostřelu – chytání Modronky  

 
Tančíme čakarenu 

 
A teď jsme v limbu 

 
DEN ČTVRTÝ 
Němý zavazuje tkaničku slepému 

 
Šifrujeme kouzelná slova 

 

Hurá! Kouzelná koule v Hnízdě dobra! 

 
DEN PÁTÝ 
Závody v letu na koštěti 

 
Mezi čely 

 
Stále nemocný ředitel  

 
Slavnostní předávání výučních listů 

 
A snad za rok zase! 

 
Foto: Michal Turek ala ředitel Ohňodech 
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ČESKÝ MEDOVNÍK

www.thehoneycake.com

The First Light Flower Essences of 
New Zealand 

Natural sacred medicine healing the 
body, mind and spirit. 

Made purely out of sun, water and 
plants healing energy.  

 Please contact: Andrea Klíma 

Tel: 0401272797, andreanzessence@gmail.com

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

Indoor – Outdoor 

One on One

Group Training

Hair Salon
@ Martina’s
By the coast or in the 
comfort of your own home

Call for appointment: 0422 606 834

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

Bootcamps

Mums and Bubs

Weight Loss

Nutritional Advice

Pre and Post Natal 
Certified

www.thehoneycake.com
mailto:andrea.lack71@gmail.com
http://www.facebook.com/Testarossafitness
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Z  K L O K A N O V Y  K A P S Y
TROCHU ŽIVOTNÍ TEORIE

PLAVKY MĚ UPOZORNILY NA TO, ŽE BYCH MĚLA 
ZHUBNOUT. 

POTOM JSEM ALE OBLÉKLA TEPLÁKY A TY MĚ ZAS 
UKLIDNILY :o)



CHTĚLA JSEM SI VZÍT LETNÍ SUKNI, ALE ZJISTILA JSEM, ŽE 
MÁM JEŠTĚ ZIMNÍ ZADEK :o) 



TO, ŽE JSEM TLUSTÁ MÁMA ZNAMENÁ JEN TO, ŽE MÁM 
VÍC PLOCHY NA MAZLENÍ :o) 



ŽENA NIKDY NEPŘIBÍRÁ.... 

ONA JEN ZVĚTŠUJE PROSTOR PRO MUŽOVU LÁSKU :o) 



KDYŽ MĚ CHYTNE NEODOLATELNÁ CHUŤ CVIČIT, 

TAK SI LEHNU A POČKÁM, NEŽ MĚ TO PŘEJDE :o) 



PŘI POHLEDU DO ZRCADLA JSEM MĚLA POCIT, 

ŽE BYCH MĚLA NĚCO SHODIT. 

TAK JSEM SHODILA ZRCADLO... 



NELÍBÍ SE TI TVOJE VÁHA? 

TAK SI UVĚDOM, ŽE ČLOVĚK ZE ZLATA, 

SE ŽELEZNÝMI NERVY A POVAHOU Z OCELE 

NEMŮŽE BÝT PŘECE LEHKÝ. 



KDYBY STRES SPALOVAL KALORIE, BYLA BYCH SUPER 
MODELKOU :o) 



ANO, DĚLÁM CHYBY, ALE ŽIVOT NEPŘIŠEL S NÁVODEM... 



PRO VŠECHNY FALEŠNÉ LIDI, KTEŘÍ MI NEPŘEJÍ: 

MÁM SE DOBŘE A BUDU SE MÍT JEŠTĚ LÉPE! 



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

6 EBA FM Radio Newsletter

http://www.radiovysilaperth.com/
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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

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

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

SV. OMŠA
Srdečne pozývam na katolícku  

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

12 November   11 am
10 December   11 am

Our Lady Queen of  Poland 
35 Eighth Avenue, Maylands

V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy 
chorých, prosím kontaktujte ma na: Rev. Fr. Pavol Herda,

12 Erica St, 6111 Kelmscott WA, Mobile: 0401511302
calidusps@gmail.com

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...

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 

ČESKÁ ŠKOLA PERTH
KDY: školní soboty 9:30–12:00
KDE: Wembley Downs Primary School

CzechSchoolPerth

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

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

• Jack se specializuje na sportovní úrazy
• 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

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ
Kurzy českého jazyka pro dospělé 4. čtvrtletí 2017 Kurzu českého 

jazyka pro dospělé začíná v úterý 10. října večer.

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

Výuka se koná v budově  
THE RISE, Community Office č. 8  

(1. patro – společné prostory s ruskou knihovnou),  
28 Eighth Avenue, Maylands.

V případě zájmu o úterní kurz či o sobotní hodiny pro začátečníky 
ve Wembley Downs (před a po výuce České školy Perth),  

prosím pište na:   
czech.perth@outlook.com 

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

rainbow1@iinet.net.au
http://www.radiovysilaperth.com/
https://www.facebook.com/CzechSchoolPerth
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A 
VELVYSLANECTVÍ

ČESKÁ REPUBLIKA   

Velvyslanectví ČR 
Velvyslanec: Ing. Martin Pohl 

8 Culgoa Circuit, O’ Malley  
CANBERRA 2606 

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

Web: www.mzv.cz/canberra

Honorární konzulát ČR 
Honorární konzul: 

Ing. Zdeněk Cihelka 
27 Virgilia Street, Duncraig WA 

6023 
Telephone: (08)  9246 7102 

E-mail: perth@honorary.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/sydney 

ÚŘEDNÍ HODINY:  
pouze ve středu 15:00 - 19:00 

Osobní návštěvu je nutno předem 
dohodnout .

Konzulát ČR 
Generální konzulka: 

 Ing. Hana Flanderová 
169 Military Rd, Dover Heights 

NSW 2030  
MAILING ADDRESS: 

PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030  
Telephone: (02) 9581 0111 

Fax:(02) 9371 9635  
Web: www.mzv.cz/sydney 

E-mail: sydney@embassy.mzv.cz  
f /czech.consulate.sydney/

SLOVENSKÁ REPUBLIKA   

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

CANBERRA 2606 
Telefón: (02) 6290 1516 

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

Honorárny konzulát SR 
Honorárny konzul: Ing. Pavol Faix 

Unit 4, 193 Guildford Rd 
Maylands WA 6051 

Poštová Adresa: 
PO Box 265, Maylands WA 6931 

Telefón: 0411 552 517 
E-mail: consul@fortix.com.au 

ÚRADNÉ HODINY: 
Každý piatok 9.00–12.00 

Pred návštevou je dôležité 
dohodnúť si stretnutie telefonicky.

Konzulárne oddelenie  
veľvyslanectva SR 

47 Culgoa Circuit, O’ Malley   
CANBERRA 2606 

Telefón: (02) 6290 1516 
Fax: (02) 6290 1755 

E-mail: cons.canberra@mzv.sk 
Web: www.mzv.sk/canberra

Redakční informace: uzávěrka každého čísla je k 26. dni v předchozím měsíci. Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do Klokana k vytištění. 
Příspěvky mohou být redakčně upraveny.

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2017
   3. 12. 2017 Mikuláš

ČLENSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASOCIACI V ZÁPADNÍ AUSTRÁLII

Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je krajanským  
spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii.  

Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku  
a vyplněním členské přihlášky.

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ ZAPLATIT:

• Bankovním příkazem na účet: Czech Slovak Association in WA, 
BSB 016 286, číslo účtu: 438009261, Banka ANZ.  
V poznámce příjemci uveďte své jméno, abychom byli schopni  
platbu identifikovat! 

• Zasláním šeku/money order na naši adresu:  
22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027

• Osobně na některé z klubových akcí.

Po zaplacení členského příspěvku na příslušný rok obdržíte členskou kartu. 
Prezentace karty Vám zajistí slevu na vstupné na některé klubové akce. 

V členských poplatcích je také zahrnuté pravidelné zasílání časopisu Klokan.

Další možností je odebírat pouze měsíčník Klokan, bez členství.  
Tato varianta je za poplatek $22 a je nutné nás informovat na adrese asociace  

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

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017

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 PO-
ZNÁMCE PŘÍJEMCI VAŠE JMÉNO!

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


  

A JE TO! FESTIVALOVÉ 

STŘÍPKY POTŘETÍ!

If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, 22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027If undelivered please return to: Czech & Slovak Association, 22 Blythewood Way, Heathridge WA 6027  CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WA CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF WANovember 2017 November 2017 November 2017 November 2017 www.czechslovakwa.orgwww.czechslovakwa.org
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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 
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